
Com alegria e esperança
O Papa Francisco salientou que «o Senhor diz-nos 

que há problemas e na vida esta alegria e esperança 
não são um carnaval: são outra coisa, também, ter que 
enfrentar dificuldades». Francisco repropôs «a ima-
gem que o Senhor usa hoje no Evangelho: a mulher 
quando chega o momento do parto». Sim, explicou, 
«a mulher, quando dá à luz, sente dor porque chegou 
a sua hora; mas depois de dar à luz a criança, esquece 
o sofrimento».

E é precisamente «o que fazem a alegria e a espe-
rança juntas, na nossa vida, quando estamos nas tribula-
ções, quando temos problemas, quando sofremos». Não 
se trata certamente de «uma anestesia: o sofrimento é 
sofrimento, mas se for vivido com alegria e esperança 
abre a porta para a alegria de um futuro novo».

«Esta imagem do Senhor deve ajudar-nos muito 
nas dificuldades», acrescentou o Papa, até as «más que 
nos fazem duvidar da nossa fé». Mas «com a alegria e 
com a esperança vamos em frente, porque depois desta 

tempestade chega um ho-
mem novo, como a mulher 
quando dá à luz». E Jesus 
diz que esta alegria e es-
perança são duradouras, 
que não passam». «Assim 
também vós, agora, es-
tais no sofrimento», são 
as palavras de Jesus aos 
discípulos transmitidas 
pelo Evangelho. Mas tran-
quiliza-os imediatamente: 
«Ver-vos-ei de novo e o 
vosso coração alegrar-se
-á e ninguém vos poderá 
privar da vossa alegria».

São palavras que de-
vem ser frisadas, acrescentou o Pontífice: «A alegria 
humana pode ser tirada de qualquer coisa, de qualquer 
dificuldade. Mas esta alegria que o Senhor nos dá, que 
nos faz exultar, que nos faz elevar na esperança de o 
encontrar, esta alegria ninguém no-la pode tirar, é du-
radoura. Até nos momentos mais obscuros».

«Alegria, esperança é o grito da Igreja, feliz depois 
da Ascensão do Senhor». Francisco recordou que «Lu-
cas diz-nos que, a um certo ponto, quando o Senhor se 
vai embora e deixam de o ver, os discípulos ficam a 
olhar para o céu, um pouco entristecidos». E «são os 
anjos que os despertam, convidando-os a ir. E depois, 
no Evangelho de Lucas, lê-se: “Voltaram felizes, cheios 
de alegria”. Precisamente aquela alegria de saber que a 
nossa humanidade entrou no céu: pela primeira vez!».

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

7.º Domingo da Páscoa – Ascensão
1.ª Leit. – Act 1, 1-11; 
Salmo – Sal 46 (47), 2-3. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Ef 1, 17-23 ou Hebr 9, 24-28; 10, 19-23; 
Evangelho – Lc 24, 46-53.

A Solenidade da Ascensão de Jesus que hoje cele-
bramos sugere que, no final do caminho percorrido no 
amor e na doação, está a vida definitiva, a comunhão com 
Deus. Sugere também que Jesus nos deixou o testemunho 
e que somos nós, seus seguidores, que devemos continuar 
a realizar o projeto libertador de Deus para os homens 
e para o mundo.

Na primeira leitura, repete-se a mensagem essencial 
desta festa: Jesus, depois de ter apresentado ao mundo o 
projecto do Pai, entrou na vida definitiva da comunhão 
com Deus – a mesma vida que espera todos os que per-
correm o mesmo “caminho” que Jesus percorreu. Quanto 
aos discípulos: eles não podem ficar a olhar para o céu, 
numa passividade alienante; mas têm de ir para o meio 
dos homens continuar o projecto de Jesus.

A segunda leitura convida os discípulos a terem 
consciência da esperança a que foram chamados (a vida 
plena de comunhão com Deus). Devem caminhar ao en-
contro dessa “esperança” de mãos dadas com os irmãos 
– membros do mesmo “corpo” – e em comunhão com 
Cristo, a “cabeça” desse “corpo”. Cristo reside no seu 
“corpo” que é a Igreja; e é nela que se torna hoje presente 
no meio dos homens.

No Evangelho, Jesus ressuscitado aparece aos dis-
cípulos, ajuda-os a vencer a desilusão e o comodismo e 
envia-os em missão, como testemunhas do projeto de 
salvação de Deus. De junto do Pai, Jesus continuará a 
acompanhar os discípulos e, através deles, a oferecer aos 
homens a vida nova e definitiva.

A Festa de hoje – que, de certo modo já nos prepara 
para o encerramento do Tempo da Páscoa, com o Pente-
costes, no próximo Domingo –, convida-nos a colocar os 
pés nas estradas do mundo – na nossa família, no nosso 
trabalho, entre os nossos amigos, na vida social – para 
proclamar o Senhorio de Cristo. Lembremo-nos da sua 
promessa e da missão: “Recebereis o poder do Espírito 
Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemu-
nhas até os confins da terra!” Coragem! Se conhecermos 
Jesus de verdade, se O experimentarmos realmente na 
nossa vida, se crermos na sua glória e esperarmos com 
todo nosso coração participar dela, seremos, então, Suas 
testemunhas e a nossa convicção, o nosso amor e a nossa 
esperança invencível contagiarão a muitos.

Em plena Semana de Oração pelas Comunicações 
Sociais, vamos reconhecer a presença de Deus no 
testemunho de muitos irmãos e irmãs, que continuam 
a transmitir a Palavra de Deus, dando graças por eles. 
Para que, de coração puro, vejamos Deus a agir nos 
outros, somos chamados a ler e refletir, ao longo de toda 
a semana, nos números 83-86 da exortação apostólica 
Evangelii Gaudium, do Papa Francisco.
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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

Matrículas na escola...
...e na Catequese

Estão a decorrer até 15 de junho as matrículas para 
o pré-escolar e para o 1.º ano de escolaridade.

No ato da Matrícula para o 1.º ciclo (bem como na 
renovação para o 2.º e 3.º ciclos) os Encarregados de 
Educação cristãos devem pedir a matrícula na aula de 
EMRC (Educação Moral e Religiosa Católica).

A disciplina de EMRC é um direito dos alunos e, 
sobretudo, dos pais que são os responsáveis pela edu-
cação dos filhos. A Igreja tem a missão de ajudar, mas 
o direito fundamental pertence aos pais. 

As matrículas para a Catequese (1.ª matrícula) na 
Unidade Pastoral Esposende Centro/Sul começam a 
partir do dia 15 de junho. A Renovação da Matrícula, 
para os outros, decorrerá junto dos Coordenadores/
Catequistas. 

As Fichas de Inscrição para a 1.ª matrícula da 
Catequese podem ser levantadas na sacristia ou no 
Cartório Paroquial de Esposende. 

A partir do 1.º Domingo de julho queremos todas 
as fichas para podermos começar a programar o 
próximo ano. 

Informa-se, entretanto, que no ato da matrícula os pais 
devem entregar já a contribuição habitual (10,00 €) para 
as despesas da Catequese.

Homenagem aos ex-Combatentes
11h00 – Missa pelos Combatentes no Bom Jesus de Fão
12h00 – Romagem ao Cemitério com passagem pelo 

Passeio dos Combatentes, seguida de Almoço Con-
vívio no Centro Escolar de Fão (Convívio, Histórias, 
Musica...)  e Foto de Grupo, junto à Caixa D’ Água.
Inscrições na Junta de Freguesia até 6 de Junho..

“Santos Populares” (Fonte Boa) 
O horário de saída para o evento “Santos Populares” 

na Quinta da Malafaia ,  a realizar no próximo dia 7 de 
junho será pelas 9h30. A concentração das pessoas será 
no Largo da Igreja e no Marco.

Festa de S. Sebastião (Fonte Boa)
A Comissão de Festas em honra de São Sebastião 

de Fonte Boa informa toda a comunidade que irá iniciar 
o seu peditório, porta a porta, no próximo mês junho.

Festa de S. João (Esposende)
No próximo sábado, dia 8, pelas 14h30, o Arma-

dor da Festa de S. João estará no Centro Paroquial 
de Esposende para tirar as medidas para os figurados.

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.



— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Abílio Neves Catarino
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Carlos Daniel Jesus da Venda Soares Pereira
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Felismina Santa Marinha Valente
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Mariz Vasco, pais, sogros e cunhados
— Marieta Azevedo Carreira, marido e familia
Quinta-feira  06 de junho
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto 
— José Manuel de Barros Marques
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires 
— Amélia Penteado e marido 
— António Gonçalves Jorge Júnior e família 
— Balbina Ferreira Afonso 
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado 
— Jorge Albino Fortunato Boaventura e avós 
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva 
— Laurinda de Jesus Monteiro e família 
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos 
— Nuno Fernando Barbosa Branco 
— Olívia Rossas Fernandes e família 
— Rosa Barbosa Brás de Sá 
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto  
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Margarida Ribeiro Casanova
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Augusto Pires Rosmaninho, esposa, filho e nora
— Cândido Gomes Casanova, esposa e Manuel da 

Cruz Vasco
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Júlio Joaquim da Silva e esposa
— Manuel da Cruz Barros e filhos
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras, pais, so-

gros, irmãos e cunhados
— Maria da Cruz, marido e filhos
— Mário Vieira de Sousa e esposa
Sexta-feira 07 de junho
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Intenção Particular
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja matriz de Fão
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Laurentina Ferreira Morgado e filho Manuel
— Maria Adelaide Ribeiro Costa
— Maria Augusta e Emídio Morais
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Luis Miguel Costa Sa Pereira (mc pelos pais)

Segunda        03 de junho
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Intenção Particular
— Ana de Sousa e marido
— Maria Teresa Marques de Araújo Miquelino 
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Não há Missa
20h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Não há Missa 
Terça-feira  04 de junho
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Amândio Pimenta Guimarães
— Francisco Ribeiro Couto
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino de Jesus Pires, esposa e sogra 
— Américo Bento Queirós 
— Ana Marques da Silva, marido e filha 
— António do Bento Pires 
— António do Bento Queirós 
— Manuel Meira Alves 
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alves Ferreira, marido e filho 
— Maria Boaventura Pires, marido e filha 
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família 
— Porfírio Capitão Eiras Novo 
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Sagrado Coração de Jesus
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Não há Missa
Quarta-feira 05 de junho
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia de Esposende
— Intenção Particular
19h00 – igreja matriz de Fão
— António Pereira Ribeiro
— António Martins Sapateiro, esposa e família
— Júlia Alves Lopes, marido, filhos e Mathias
— Maria de Lurdes Dias Cubelo Soares e família
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Almas  (Alminhas Senhora da. Caridade)
— Adelino Moreira Marques Casais
— Ana Correia Fernandes Oliveira
— Arminda Lopes Moreira
— Carolina Alves Correia Deveza
— Elvira  Ribeiro Sampaio e marido
— Maria Alexandra Faria Ribeiro, pais, sogros,irmã 

e S. José
— Olindina Martins Catarino, marido e pais
— Zacarias Martins Afonso e família
— Zacarias Martins Cardoso
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)

Domingo           09 de junho
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Missa Solene em honra de Santo António com 

procissão e sermão
— Adelino da Lage Maciel (mc esposa)
— Angelino Ferreira Barroselas 
— Jaime da Silva Azevedo e familia (mc esposa)
— José Alves Nogueira
— Maria Celeste Maciel Soares (mc filhas)

09h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
Festa da Palavra (Fonte Boa e Rio Tinto)

— Associados do Sagrado Coração de Jesus
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia

Festa da Palavra
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Paroquianos
— Joaquim de Souza Bezerra e família
— Padre Marques e família
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Sagrado Coração de Jesus

Horário da Festa da Fé
Sábado, dia 15, às 16h30, na igreja paroquial de 

Rio Tinto, para as paróquias de Fonte Boa e Rio Tinto.
Sábado, dia 15, às 16h30, na igreja paroquial de Vila 

Chã, para as paróquias de Esposende, Fão e Vila Chã.
Domingo, dia 16, às 10h30, na igreja matriz de 

Apúlia, para a paróquia de Apúlia.

Celebração da Primeira Comunhão
Informa-se que a Primeira Comunhão, a celebrar 

no dia 20 de junho, Dia do Corpo de Deus, terá os  
seguintes horários:
09h00 – Esposende e Fonte Boa
11h00 – Fão
14h00 – Vila Chã 
16h00 – Apúlia e Rio Tinto

20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Abílio Neves Catarino
— Arminda Gomes Narciso Morais, José e Laurentino
— Domingos Fernandes da Costa e João Diogo Va-

lente da Costa
— Francelina Gomes da Cunha, marido e cunhada 

Maria
— Gabriel da Costa Catarino, esposa, filho e tia Ana
— Joaquim Mariz da Cruz
— Joaquina Azevedo Cruz, marido e filho
— Manuel de Sousa Caseiro
— Manuel Moreira da Venda
— Manuel Vasco de Azevedo, Lucas Fernandes de 

Azevedo e Rosa Gomes Vasco
— Maria Auxília Pontes de Carvalho e irmão
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— José Maria Pereira da Silva, pais e sogros
— Manuel Neves Tomé e esposa
— Maria Irene Costa da Silva 
Sábado 08 de junho 
16h45 – Paróquia de Rio Tinto
— Maria La Salete Figueiredo Miranda (1.º Aniv.º)

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
— Manoel Marques Pereira D’Oliveira (1.º Aniv.º)

18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Manuel Alberto de Castro Reis (30.º Dia)

18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Adelino Barros Souto e Familia
— António Pimenta Pais e Sogros  
— Domingos Costa Dias (mc Lauro Igreja)
— José Domingos Martins Vilas  Boas
— Maria Alves Maciel, e Marido (mc filha Maria Alice 

Maciel Gonçalves)
— Profirio Azevedo Maciel, neta Raquel e esposa (mc 

filha Sabina)

19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Ana Maria Fernandes Torres (30.º Dia)

19h15 – igreja matriz de Esposende
Festa da Palavra (Esposende, Fão e Vila Chã)

— Bernardete de Jesus Ferreira da Costa (7.º Dia)
— Manuel António de Andrade Fernandes (30.º Dia)

19h30 – igreja paroquial de Gandra
— José Coutinho Torres, sogros, cunhados e nora
— José Rei Pedra Meira e  Almas do Purgatório
— Manuel Ferreira Martins e esposa (mc filho Albino)
— Porfírio Azevedo Maciel e Laurentino Maciel 

Intenções do Papa para junho
Pela Evangelização: Pelos sacerdotes, para 
que, com a sobriedade e humildade da sua 
vida, se empenhem numa solidariedade ati-
va para com os mais pobres.

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


