
A Esperança, esta desconhecida...
A esperança é a mais humilde das três virtudes teo-

logais, porque se esconde na vida. Contudo, ela trans-
forma-nos em profundidade, assim como «uma mulher 
grávida não deixa de ser mulher» mas é como se se 
transformasse porque se torna mãe. O Papa Francisco 
falou sobre a esperança na manhã de terça-feira, 29 de 
Outubro, durante a missa celebrada em Santa Marta, 
reflectindo sobre a atitude dos cristãos na expectativa 
da revelação do Filho de Deus.

A esta atitude está ligada a esperança, uma virtude, 
disse o Papa, que se revelou mais forte do que o so-
frimento, assim como escreve são Paulo na carta aos 
romanos (8, 18-25). «Paulo — frisou o Pontífice — 
refere-se aos sofrimentos do tempo presente, mas diz 
que não são comparáveis com a glória futura que será 
revelada em nós». O apóstolo fala de «fervorosa ex-
pectativa», uma tensão rumo à revelação que se refere 
a toda a criação. «Esta tensão é a esperança — disse o 
Papa — e viver na esperança é viver nesta tensão», na 

expectativa da revelação 
do Filho de Deus, quando 
toda a criação, «e também 
cada um de nós», for li-
bertado da escravidão 
«para entrar na glória dos 
filhos de Deus».

Dizem, prosseguiu, 
que é «a mais humilde das 
três virtudes, porque se 
esconde na vida. Vemos 
e sentimos a fé, sabemos 
o que é; praticamos a 
caridade, sabemos o que 
é. Mas o que é a esperan-
ça?». A resposta do Papa 
foi: «Para nos aproximar-

mos mais podemos dizer em primeiro lugar que é um 
risco. A esperança é uma virtude perigosa, uma virtude, 
como diz são Paulo, de uma expectativa fervorosa 
pela revelação do Filho de Deus. Não é uma ilusão. 
É aquela que os israelitas tinham», os quais, quando 
foram libertados da escravidão disseram: «parecia que 
sonhávamos. Então a nossa boca abriu-se num sorriso 
e a nossa língua encheu-se de alegria».

Paulo «mostra outro ícone da esperança — acres-
centou o Papa — é o do parto. De facto, sabemos que 
toda a criação, e também nós com ela, «geme e sofre as 
dores de parto até hoje». Não só, mas também nós, que 
possuímos as primícias do espírito, gememos — pensai 
na mulher que dá à luz — gememos interiormente, 
esperando. Estamos na expectativa. Este é um parto». 
A esperança, acrescentou, põe-se nesta dinâmica do 
dar a vida. 

Domingo de Pentecostes
1.ª Leit. – Act 2, 1-11;
2.ª Leit. – 1 Cor 12, 3b-7. 12-13;
Salmo – Sal 103 (104), 1ab e 24ac.29bc-30.31.34 (R. 30);
Evangelho – Jo 20, 19-23.

O tema deste Domingo é, evidentemente, o Espírito 
Santo. Dom de Deus a todos os crentes, o Espírito dá 
vida, renova, transforma, constrói comunidade e faz 
nascer o Homem Novo.

Na primeira leitura, Lucas sugere que o Espírito é a 
lei nova que orienta a caminhada dos crentes. É ele que 
cria a nova comunidade do Povo de Deus, que faz com 
que os homens sejam capazes de ultrapassar as suas di-
ferenças e comunicar, que une numa mesma comunidade 
de amor, povos de todas as raças e culturas.

Na segunda leitura, Paulo avisa que o Espírito é a 
fonte de onde brota a vida da comunidade cristã. É ele 
que concede os dons que enriquecem a comunidade e que 
fomenta a unidade de todos os membros; por isso, esses 
dons não podem ser usados para benefício pessoal, mas 
devem ser postos ao serviço de todos.

O Evangelho apresenta-nos a comunidade cristã, 
reunida à volta de Jesus ressuscitado. Para João, esta 
comunidade passa a ser uma comunidade viva, recria-
da, nova, a partir do dom do Espírito. É o Espírito que 
permite aos crentes superar o medo e as limitações e dar 
testemunho no mundo desse amor que Jesus viveu até 
às últimas consequências.

Por ser Espírito do Cristo, ele une-nos ao Senhor Je-
sus, dando-nos a sua própria vida, como a cabeça dá vida 
ao corpo e o tronco dá vida aos ramos. É no Espírito que 
Cristo habita realmente em nós desde o nosso batismo, 
e faz crescer a sua presença em nós em cada eucaristia, 
quando comungamos o corpo e o sangue daquele Senhor, 
que é pleno do Espírito. Só no Espírito podemos dizer 
que Cristo permanece em nós e nós permanecemos nele; 
só no Espírito podemos dizer que já não somos nós que 
vivemos, mas é Cristo que vive em nós, com os seus 
sentimentos, as suas atitudes e a sua entrega ao Pai. Por 
isso, só no Espírito Santo a nossa vida pode ser vida em 
Cristo, vida de santidade.

Mas, o Espírito, além de agir em cada cristão, age na 
Comunidade como um todo, edificando a Igreja, fazendo-
-a sempre corpo de Cristo. Antes de tudo, Ele vivifica a 
Igreja com a vida do Ressuscitado, incorporando sempre 
nela novos membros, fazendo-a crescer mais na plenitude 
de Cristo. Depois, Ele suscita incontáveis ministérios, 
carismas e dons, desde os mais simples até aos mais vis-
tosos ou mais estáveis, como os ministérios ordenados: os 
Bispos, os padres e os diáconos. É o Espírito que mantém 
esta variedade em harmonia e unidade, para que tudo e 
todos contribuam para a edificação do corpo de Cristo, 
que é a Igreja. Assim, é no Espírito que surge e ressurge 
sempre a vida religiosa, com tantos carismas diferentes.

É no Espírito que a Igreja vive, cresce e respira!
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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

Seja 
Solidário

      16 de junho (09h00 – 12h30)

Centro Paroquial de Vila Chã

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.

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

de Fonte Boa informa toda a comunidade que já ini-
ciou o seu peditório, porta a porta. 

Inscrições no Centro Social de Fonte Boa
Avisam-se todos os Encarregados de Educação que 

estão abertas as inscrições e as renovações para ATL, 
Cantina e Transporte do dia 11 a 28 de junho.

Está afixado nas instalações do Centro os documentos 
necessários para o efeito.

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.

Festas das Comunhões e Gemeses
Informamos que na paróquia de Gemeses a Primeira 

Comunhão e a Comunhão Solene irão celebrar-se no 
próximo dia 23 de junho, às 11h00.



— Maria Alvim Maia, pais e irmãos
— Maria Braelinda Ribeiro Gonçalves, marido, pais 

e sogros
— Maria Conceição Almeida
— Maria Leonilde, Joaquina Real e família
— Maria Ribeiro Miranda
— Olinda da Cunha Gomes
— Olindina Martins Catarino, marido e pais
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e 

Jaime Manuel
— Zacarias Martins Cardoso
21h00 – Capela de Nossa Senhora da Lapa (Fão)

Procissão de Velas para a Capela de Santo António e Missa
— Nossa Senhora de Fátima
— Santo António
— Adelino Carvalho do Vale e pai, Adelino Miranda 

do Vale
— Amélia e Nivaldo Silva
— António Fernandes Gonçalves, esposa e Verónica 

Morgan
— Carmen Pires
— José da Fonte Gaifém e Maria do Rosário Afonso 

Carreira
— Maria do Carmo Viana Ferreira
— Maria EugéniaTorres, marido José e família
Quinta-feira  13 de junho
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto 
— Francisco Ribeiro Couto
— José Alves de Sá e esposa
— Nelson Mendanha
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros 
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho 
— Albino da Silva Baltazar, pais e cunhado
— Albino Gonçalves Penteado e filho
— Ana Alves Ferreira 
— António Jorge Miranda Pires e família
— Associados do Sagrado Coração de Jesus 
— Augusto Rafael Couto Costa 
— Aurélio Ferreira Pires, pais e sogros 
— Balbina Ferreira Afonso
— David Francisco Ramos, esposa, pais, filhos e tios
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado 
— Laurinda de Jesus Monteiro e família 
— Laurinda Pires Afonso Nascimento 
— Manuel de Jesus da Silva
— Maria Celeste Pires e família 
— Olívia Ramos Dias, marido e família 
— Olívia Rossas Fernandes e família 
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias 
— Rosa Barbosa Brás de Sá 
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto   
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Herminda Alves do Paço
— Teresa dos Santos Alves 
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Arménio José, esposa e Manuel Fernandes Carreirinha
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Delfina Alves Barros
— Manuel António Portela Gonçalves e Maria Fer-

nandes do Cabo
— Manuel da Cruz Pimenta, pais e irmãos
— Maria Elisa Ferreira Duarte e pais
— Almas

Segunda        10 de junho
11h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Combatentes da Guerra
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Intenção Particular
— Anjo da Guarda de Portugal 
20h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Adelina Faria Briote e Marido 
— Ana Fernandes do Padre e Marido 
— António Miranda Domingues e Afilhado Otávio 
— Artur Carvalho Vilas Boas 
— Augusto da Silva Fernandes 
— Bernardina Rodrigues Leite 
— Jorge Fontão Pereira 
— José Fernandes Rodrigues e Maria Calista Ferreira 

Rodrigues 
— Laura Barros Gomes Tomé 
— Manuel Castro Miranda 
— Manuel Fernandes Barros e Família 
— Maria Gomes da Silva 
— Padre Manuel Silva Pessoa 
— Santíssimo Sacramento
Terça-feira  11 de junho
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Maria Arminda Miranda e família
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— António da Silva e Almas do Purgatório 
— António de Bento Pires 
— António de Bento Queirós 
— António Pereira de Azevedo 
— José Alves Couto e família 
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós 
— Justina Marques, marido pais e sogros 
— Manuel Ferreira Clemente
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais 
— Maria Boaventura Pires, marido e filha 
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos 
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família 
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Manuel Carreira Martins e Familia 
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos 
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António Francisco Barros e família
— Aurélio Lopes Figueiredo e família
— Joaquim Maia Vieira
— Teresa Pimenta Guimarães
Quarta-feira 12 de junho
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia de Esposende
— Intenção Particular
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Alice Martins Gomes e Palmira Martins Gomes
— Avelino Miranda Figueiredo
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— José Dias Lopes e esposa
— Manuel Gomes do Eirado
— Manuel Passos Rodrigues, pais, sogros, Vitor Mi-

guel, ma~e e avós
— Maria Adelaide Reina dos Santos, filhos Óscar 

Alexandre e Laurindo Fernando

18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz (30.º Dia)
— Maria de Lurdes Martins Vasquinho (1.º Aniv.º)

18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— António Ferreira Martins, pais, sogros, cunhado e 

família (mc Esposa)
— António Pereira  Azevedo e familia (mc Mª. do Carmo)
— Berta de Jesus Freitas (30.º Dia)
— Evangelina Portela Morgado Cruz, pais e sogros
— Joaquim Carvalho Martins e pais
— José Domingos Martins Vilas  Boas
— José Gonçalves Neiva, esposa e familia
— José Rodrigues da Silva  (mc Berta Silva)

19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Arminda Lopes Moreira (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Manuel Ramos dos Santos e Antonio Sa Pereira 

Lomba e Familia
— Maria Martins Alves , marido e irmão
— Mario Ferreira Morgado e nora Firmina
— Teresa Martins Alves Felgueiras, Filomena Macha-

do e Sílvia Carvalho
Domingo           16 de junho

Solenidade da Santíssima Trindade
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Santíssimo Sacramento e Sr. Prior Nogueira
— Irmãos da Confraria das Almas
— Irmãos da Confraria do Rosário
— Adelino da Lage Maciel (mc filha Paula)
— Angelino Ferreira Barroselas 
— Domingos Alves dos Santos e familia (mc filha Teresa)
— Joaquim José Alves e irmão Josés (mc filhas)

09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos Conf.ª Nossa Senhora do Rosário
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia 

Festa da Fé
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Paroquianos
— Álvaro Catarino Santa Marinha
— Francisco Alves e esposa
— Domingos Pinheiro Pereira
— Alminhas da Casa Marques
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
19h00 – igreja matriz de Esposende
— P.e Francisco Martins Giesteira

21h00 – Capela de Santo António (Fão)
Missa e Procissão de Velas para a Capela de N.ª S.ª da Lapa

— Nossa Senhora de Fátima
— Santo António
21h00 – Capela de Santo António (Fonte Boa)
—  Santo António
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Neves Catarino
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Delfina Fernandes da Fonte e irmãos
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Felismina Santa Marinha Valente
— Joaquim Fernandes Santil
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel António Portela Gonçalves
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Moreira Torres
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Fernades do Cabo
— Maria Mariz da Cruz
Sexta-feira 14 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
— Jorge Peres Filipe e esposa, Ana Rosa Fernandes
— José Ferreira do Vale, esposa Ilídia Henrique Fer-

reira e filho
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Abílio Neves Catarino
— Aurélia Linhares de Campos
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquim Mariz da Cruz
— Joaquim Sá Fernandes
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Faria Cruz, pais e sogros
— Manuel Fernandes Carreirinha e sogros
— Maria Adelaide da Vinha Pontes
— Maria Domingues da Venda e marido
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Ramiro Vilas Boas Cruz (mc filha Carmélia)
— Rosa Cruz Veiga
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Carlos Eiras Gomes Torres e família
— Maria Irene Costa da Silva 
Sábado 15 de junho 
16h30 – Paróquia de Rio Tinto

Festa da Fé (Fonte Boa e Rio Tinto)
— Paroquianos
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã

Festa da Fé (Esposende, Fão e Vila Chã)
— Irmãos da Confraria das Almas
— Jorge Albino Fortunato Boaventura
— Maria Amélia Alves Ferreira
18h00 – igreja matriz de Fão
— M.ª Augusta Mendanha Gomes Pires Morais (1.º Aniv.º)
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