
Com alegria e esperança
O cristão não anestesia o sofrimento, nem sequer 

o maior que faz vacilar a fé, e não vive a alegria e a 
esperança como se fosse sempre carnaval. Mas encontra 
o sentido da sua existência no perfil da mulher que dá à 
luz: sente tanta felicidade quando nasce a criança que 
se esquece do seu sofrimento. «Na liturgia da Ascen-
são do Senhor, observou Francisco, a Igreja explode 
numa atitude que não é habitual, e no início a primeira 
oração é um grito: “Exulte, Senhor, a tua Igreja!”». 
Sim, prosseguiu, «exulte com a esperança de viver e 
alcançar o Senhor: “Exulte de alegria a tua Igreja”». 
E na oração da coleta, «hoje rezámos: “Senhor, eleva 
os nossos corações para Jesus!”». Uma invocação que 
expressa «precisamente a alegria que invade toda a 
Igreja, alegria e esperança: ambas caminham juntas». 
Com efeito, «uma alegria sem esperança é um simples 
divertimento, uma alegria passageira». E «uma espe-
rança sem alegria não é esperança, não vai além de um 

otimismo sadio».
Eis por que «alegria 

e esperança caminham 
juntas — explicou Fran-
cisco — e ambas fazem 
esta explosão que a Igreja 
na sua liturgia quase, per-
mito-me dizer a palavra, 
grita sem pudor: “Exulte 
a tua Igreja!”, exulte de 
alegria, sem formalida-
des». Porque «quando 
há grande alegria, não há 
formalidade: é alegria». 
Portanto, explicou o Papa, 
«Exulte de alegria a tua 
Igreja, viva na esperança 

de a alcançar» e «eleva, Senhor, os nossos corações 
para Jesus que está sentado na glória do Pai».

«Com três pinceladas — afirmou o Pontífice — a 
Igreja diz qual deve ser a atitude cristã: alegria e espe-
rança juntas». E assim «a alegria fortalece a esperança 
e a esperança floresce na alegria». E «ambas, com esta 
atitude que a Igreja lhes deseja atribuir, estas duas 
virtudes cristãs indicam um sair de nós mesmos: o 
jubiloso não se fecha em si mesmo; a esperança leva-
te lá, é a âncora que está precisamente na praia do céu 
e te conduz para fora». Por isso podemos «sair de nós 
mesmos com a alegria e a esperança». Uma reflexão 
que faz referência ao trecho evangélico de João (16, 
20-23) proposto pela liturgia.

Meditações do Papa Francisco,
in L’Osservatore Romano, ed. português, n. 19 de 12 05/2016

6.º Domingo da Páscoa
1.ª Leit. – Act 15, 1-2. 22-29;
Salmo – Sal 66, 2-3. 5. 6 e 8;
2.ª Leit. – Ap 21, 10-14. 22-23;
Evangelho – Jo 14, 23-29.

Na liturgia deste Domingo sobressai a promessa de 
Jesus de acompanhar de forma permanente a caminhada 
da sua comunidade em marcha pela história: não estamos 
sozinhos; Jesus ressuscitado vai sempre ao nosso lado.

A primeira leitura apresenta-nos a Igreja de Jesus a 
confrontar-se com os desafios dos novos tempos. Ani-
mados pelo Espírito, os crentes aprendem a discernir o 
essencial do acessório e actualizam a proposta central 
do Evangelho, de forma que a mensagem libertadora de 
Jesus possa ser acolhida por todos os povos.

Na segunda leitura, apresenta-se mais uma vez a 
meta final da caminhada da Igreja: a “Jerusalém messiâ-
nica”, essa cidade nova da comunhão com Deus, da vida 
plena, da felicidade total.

No Evangelho, Jesus diz aos discípulos como se 
hão-de manter em comunhão com Ele e reafirma a sua 
presença e a sua assistência através do “paráclito” – o 
Espírito Santo.

Estamos no último domingo antes da Ascensão, que 
encerra a presença humana de Cristo na terra. O anún-
cio dessa separação provoca tristeza aos apóstolos, mas 
Cristo garante que não os deixará sós, pelo contrário, 
continuará presente, embora de outra forma.

A sua despedida, antes da Ascensão, reflecte o amor 
que determina toda a sua acção pela humanidade: o Filho, 
que vive com o Pai, no mesmo Espírito, manifesta e reali-
za para nós as obras de Deus (cf. Jo 10,25).  Assumindo-
se no Nós da intimidade trinitária, revela quanto Deus 
se empenha no presente e no futuro dos que reúne à sua 
volta: Quem me ama… meu Pai o amará; nós viremos a 
ele e faremos nele a nossa morada… E o Espírito Santo 
que o Pai enviará em meu nome vos ensinará… e vos 
recordará tudo o que Eu vos disse.

A sua disponibilidade incondicional – para servir e 
dar vida por todos (Mc 10,45) – assinala e declara a dispo-
nibilidade divina que precede e solicita a disponibilidade 
humana.  O eis-Me de Deus para nós, deve ser corres-
pondido pelo eis-me de nós para Deus.  Se guardarmos 
a sua palavra, acontecerá essa correspondência e Deus 
poderá efetivar em cada um o seu desígnio máximo: “Nós 
viremos a ele e faremos nele a nossa morada”.

Ser humildes e santos é o desafio desta semana. 
Contrariemos a prepotência, o orgulho, a presunção, o 
ódio, as discussões e a vingança. Para que a vivência do 
amor e da santidade seja forma humilde de reconhecer a 
presença do amor de Deus em nós, somos chamados a ler 
e refletir, ao longo de toda a semana, nos números 71-74 
da exortação apostólica Evangelii Gaudium (A alegria do 
Evangelho), do Papa Francisco, que podemos consultar 
em https://paroquiadesposende.wordpress.com. 
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Telefones: P. Delfim Fernandes – 962601317 
 P. Rui Neiva – 965374530
 P. António Lima – 935352918
e-mails:  ddfdelfim@gmail.com
  ruijneiva@gmail.com
  asilima45@gmail.com
  unidadepastoral.ecs@gmail.com

Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de Esposende 

funciona com o seguinte horário:
Terça ...................................................   17h00 – 18h00
Quinta ................................................... 19h30 – 20h00
Sábado................................................   15h00 – 16h00

Estas informações podem ser consultadas em:
https://paroquiadesposende.wordpress.com

Horário da Festa da Palavra
Sábado, dia 8, às 19h15, na igreja matriz de Espo-

sende, para as paróquias de Esposende, Fão e Vila Chã.
Domingo, dia 9, às 09h00, na igreja paroquial de 

Fonte Boa, para as paróquias de Fonte Boa e Rio Tinto.
Domingo, dia 9, às 10h30, na igreja matriz de 

Apúlia, para a paróquia de Apúlia.
Nada impede que, por razões válidas, possam 

celebrar a Festa da Palavra em qualquer uma destas 
paróquias, que não na própria. Para o efeito devem 
contactar os párocos.

Confraria do Santíssimo (Vila Chã)
A Confraria do Santíssimo Sacramento de Vila Chã 

aprsentou as suas contas ao pároco, que são as seguintes:
Receita

Anuais  ..........................................................2.405,00 €
Esmola  .............................................................983,00 €
     Total de Receita  .....................................3.388,00 €

Despesa
Missas (21 x 10,00 €)  ........................................ 210,00 €
Missas pelos Irmãos da Confraria  .................. 140,00 €
Fogo da Páscoa 2018  ..................................... 420,00 €
Fogo da Páscoa 2019 ...................................... 420,00 €
     Total de Despesa  ................................... 1.190,00 €
     Saldo de 2018  ........................................ 2.198,00 €  
     Saldo de 2017  .......................................12.606,00 € 
     Saldo para 2019  ...................................14.804,00 €

Ass. Sagrado Coração de Jesus (Vila Chã)
A Associação do Sagrado Coração de Jesus de Vila 

Chã entregou à Fábrica da Igreja, nos finais de feverei-
ro, em reunião do Conselho Económico, a quantia de 
10.230,00 € (dez mil, duzentos e trinta euros), para as 
despesas da Igreja. 

Na mesma reunião, na presença do responsável pela 
Associação, Sr. António, e com o seu consentimento, 
a Fábrica da Igreja decidiu entregar parte dessa verba 
(cinco mil euros) ao Centro Paroquial e Social de Vila 
Chã, tendo consciência das dificuldades que os mesmo 
está a atravessar. O dinheiro foi depositado nas respetivas 
contas bancárias no dia 01/03/2019.

Inscrições no JI de Vila Chã
Estão a decorrer as inscrições para o próximo ano no 

Jardim-de-Infância do Centro Social e Paroquial da Vila 
Chã. Estamos ao dispor para acolher as crianças da nossa 
terra e as das terras vizinhas.

Ajude com o seu IRS
Pode ajudar as instituições de solidariedade com o seu 

IRS, ao preencher o quadro 11 da declaração de IRS com 
o número fiscal da IPSS que pretende ajudar:

Centro S. Paroquial de Fonte Boa (NIF 506608000).
Centro S. Paroquial de Vila Chã (NIF 501831495).

Espetáculo Solidário (Fonte Boa)
No próximo dia 02 de Junho (domingo) pelas 15h30 

decorrerá uma tarde solidária de Teatro e Música no 
Centro Paroquial organizada pelo Centro Social e Pa-
roquial de Fonte Boa, com vista a angariação de fundos 
para a instituição. 

continua no próximo (In)formativo



20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abel Faria da Fonte, esposa, pais e sogros
— António Faria e Silva, esposa, cunhada Teresa e 

família
— Carolina Moreira Gomes e Aurélio Lopes Figuei-

redo
— Conceição Gonçalves Pimenta, filha Elvira, genro 

e neto
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— Joaquim Gonçalves Pimenta, esposa, filho e genro
— Joaquim Moreira Barros
— Lucinda Rosa da Cruz, José Matos da Cruz, Manuel 

Barroso Faria e sogros
— Maria da Silva Vieira de Sousa
Quarta-feira 29 de maio
16h30 – igreja matriz de Esposende 

Início do Sagrado Lausperene
— Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja matriz de Fão
— Ludovina Mendanha e Celestino Pires
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— António Ferreira Andrade
— Avelino Miranda Figueiredo
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale, pais e sogros
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Aurélio Alves Martins Cepa
— Zacarias Martins Cardoso
— Maria do Canto Fernandes Herdeiro
— Maria Adelaide Reina dos Santos, filhos Oscar 

Alexandre e Laurindo Fernando
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e 

Jaime Manuel
— Rosaria Ferreira de Miranda e marido
— Olindina Martins Catarino, marido e pais
— Maria do Monte Gonçalves Real e pais
— Manuel Maria Gomes Igreja 
— Albino Eusébio da Costa e sogros
— Maria Ribeiro Miranda
— Zacarias Martins Afonso e família
— Maria Leite Pereira da Silva, marido, filho e avó
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Neves Catarino
— António Carlos da Silva Hipólito, Laurentina Aran-

tes e Orlando Hipólito
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Avelino dos Santos Catarino
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Felismina Santa Marinha Valente
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Marcos Sá Escrivães
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro da Venda Torres e pais
21h00 – igreja matriz de Esposende 

Adoração comunitária no Sagrado Lausperene
Quinta-feira  30 de maio
08h30 – igreja matriz de Esposende 

Reposição do Sagrado Lausperene

Segunda        27 de maio
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Intenção Particular
— Almas do Purgatório
— Ilda Daniela Cardoso Lima
— Maria Conceição, António Felizberto e António 

Ferreira 
— Maria da Conceição Meira Vila Chã, irmãos e 

cunhados
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Alice da Silva Ferreira (mc Irmandade)
— Cândida Fernandes Gaifém (mc Irmandade)
— Carlos Morais da Benta (mc Irmandade)
— Maria Cardoso do Paço (mc Irmandade)
— Maria Gomes Lavandeira (mc Irmandade)
— Anselmo Pereira da Fonseca, esposa e filhos
— José Gonçalves Vasco e pais
— José Manuel Rodrigues da Silva, pais e sogros
— Maria de Lurdes Lopes Gaifém
20h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Albertina Pinto Ribeiro e marido 
— Ana Fernandes Padre e marido 
— Ana Moreira dos Santos Moinho e pais 
— Bernardina Rodrigues Leite 
— Deolinda Fernandes Vilas Boas, marido e filho
— Laura Barros Gomes Tomé 
— Manuel Castro Miranda 
— Manuel Dias Afonso, esposa e filho 
— Manuel Machado Seara 
— Maria da Conceição Moreira Carvalho, marido e 

genro
— Maria Gomes da Silva e família 
Terça-feira  28 de maio
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Rui Filipe Braga Pinto Macedo
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Antonio Bento Queirós 
— António do Bento Pires 
— Eduardo Gonçalves Branco, esposa e filho
— Joaquim da Silva Vale e sogros 
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais 
— Maria Boaventura Pires, marido e filha 
— Maria da Conceição da Silva e família 
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmã
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto 
— Sebastião Boaventura Neto, esposa e filho 
— João Barbosa dos Santos e família
— Rui Filipe da Silva Fernandes  
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Manuel Martins Alves (30.º dia)
— António Miranda da Silva
— Maria da Conceição de Sá Maciel, marido, filhos, 

e genro

21h00 – igreja matriz de Esposende
Encerramento do Mês de Maria com toda a Catequese

Sábado 01 de junho 
16h45 – Paróquia de Rio Tinto
— Pelas crianças, no Dia Mundial da Criança
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Pelas crianças, no Dia Mundial da Criança
— Irmãos da Confraria das Almas
— Jorge Albino Fortunato Boaventura
— Ana Alves Ferreira
— Balbina Ferreira Afonso
18h00 – igreja matriz de Fão

Festa do Pai Nosso (Esposende, Fão e Vila Chã)
— Pelas crianças, no Dia Mundial da Criança
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
— José Domingos Martins Vilas  Boas
— Porfirio da Costa Portela
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Elvira Ribeiro Sampaio (1.º Aniv.º)
— José Manuel Faria da Costa Monteiro (1.º Aniv.º)
— João dos Santos Pereira (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria Delfina da Silva Miranda (1.º Aniv.º)
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Paula Lima Viana
— António Martins de Matos, pais e irmã e Ana Fer-

nandes Vasco
— António Sá Pereira Lomba (mc tia  Sameiro)
— Márcio Franclin da Cunha Almeida (mc pelos pais) 
Domingo           02 de junho
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Paroquianos
— Adelino da Lage Maciel (mc neta Sara)
— Angelino Ferreira Barroselas 
09h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

Festa do Pai Nosso (Fonte Boa e Rio Tinto)
— Nossa Senhora de Fátima
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Pescadores do concelho de Esposende
10h30 – igreja matriz de Apúlia

Festa do Pai Nosso
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Santissimo  Sacramento, Sagrado Coração de Jesus 

e Sagrado Coração de Maria 
— Paroquianos
— António Alexandre Carneiro Cesar
— Maria Martins Pinheira (30)
— Rosa Ferreira Morgado e marido
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos

19h00 – igreja matriz de Esposende
Encerramento do Sagrado Lausperene

— Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Alfredo Marques da Silva, filho pais e sogros
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, pais e filhos 
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António José Pires Júnior e esposa
— Balbina Ferreira Afonso
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado 
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— José Manuel Gonçalves Costa e Silva, pais e sogros 
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos 
— Olívia Rossas Fernandes e família 
— Rosa Barbosa Brás de Sá, pais e irmã
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto 
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Joaquina Martins de Sá, marido, neto e Orlando 

Gomes Martins
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Adjuto Gomes Pereira, esposa e netos
— Avelino Gomes dos Santos Catarino, sogros e pai
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Domingos Rodrigues Alves e esposa, Emília Bran-

dão Gomes e marido
— Laurentina Gonçalves dos Santos e família 
— Manuel Faria e Silva Cachada
— Maria Alves Barros e marido
— Virgínia da Cruz Barros e família
Sexta-feira 31 de maio
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora de Fátima
— Intenção Particular
— David Fernando Ferreira Adães
19h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
— Olinda dos Santos Portela
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Nossa Senhora de Fátima
— Maria Celeste Gonçalves Pereira, genro e família
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale, pais e sogros
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Nossa Senhora de Fátima
— Abílio Neves Catarino
— Alice Gomes Vasquinho
— Álvaro Avelino dos Reis e Rita Fernandes de Castro
— Aurélia Linhares de Campos
— Joaquim Mariz da Cruz
— Joaquim Sá Fernandes
— Manuel Santil Carreira
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Maria Mariz Vasco, pais, sogros e cunhados
— Rosa Cruz Veiga, marido, filho e nora
— Rosa do Espirito Santo, marido e irmã
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Nossa Senhora de Fátima
— António Martins Alves, esposa e filho
— Maria Carminda Agra Pereira
— Maria Moreira Fernandes Cruz, pais e irmão
— Maria Irene Costa da Silva
— José Manuel Faria da Costa Monteiro 

Apúlia ................... Quinta – 01/11 ................... 16h00
Esposende .............. Quinta – 01/11 ................... 10h00
Fão ......................... Quinta – 01/11 ................... 16h00
Fonte Boa .............Domingo – 04/11 .................. 10h00
Gandra .................... Quinta – 01/11 ................... 16h00
Gemeses .................Quinta – 01/11 .....................10h00
Rio Tinto ................ Quinta – 01/11 ................... 10h00
Vila Chã ................. Quinta – 01/11.................... 14h00

horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração


