
A Esperança, esta desconhecida...
A esperança «é uma graça que deve ser pedida». O 

Papa frisou que «uma coisa é viver na esperança, porque 
na esperança somos salvos, e outra é viver como bons 
cristãos e nada mais, viver na expectativa da revelação, 
ou viver bem com os mandamentos»; estar ancorados nas 
margens do mundo futuro «ou estacionados na laguna 
artificial». Para explicar o conceito o Papa indicou como 
mudou a atitude de Maria, «uma jovem», quando soube 
que seria mãe: «Vai, ajuda e canta aquele cântico de 
louvor». Porque, explicou o Papa Francisco, «quando 
uma mulher está grávida, é mulher» mas é como se se 
transformasse profundamente porque agora «é mãe». E 
a esperança é algo semelhante: «muda a nossa atitude». 
Por isso, acrescentou, «peçamos a graça de sermos 
homens e mulheres de esperança».

Durante a missa celebrada na manhã de segunda-
feira, 28 de Outubro, o Papa Francisco reflectiu sobre o 
valor da oração feita pelo nosso próximo que vive um 
momento de dificuldade. A reflexão do Pontífice iniciou 
com um comentário do trecho evangélico de Lucas (6, 

12-19) no qual se narra a 
escolha dos doze apósto-
los feita por Jesus. Uma 
escolha, acrescentou, que 
só aconteceu depois que 
Jesus rezou «sozinho» 
ao Pai.

Para ajudar a com-
preender melhor o sentido 
da oração de Jesus, o bispo 
de Roma recordou «aque-
le bonito discurso depois 
da ceia de quinta-feira 
santa, quando reza ao 
Pai dizendo: eu rezo pe-
los meus discípulos; mas 
também rezo por todos, 
inclusive pelos que virão 

e que acreditarão». Se é verdade que Jesus naquele 
tempo rezava, reza ainda hoje? «Sim, diz a Bíblia», 
respondeu. E explicou: «É o intercessor, aquele que 
reza», e reza ao Pai «connosco e diante de nós. Jesus 
salvou-nos. Fez esta grande oração, o sacrifício da sua 
vida para nos salvar. Fomos justificados graças a Ele. 
Agora não está aqui. Mas reza».

Portanto, «Jesus é uma pessoa, é um homem com 
carne como a nossa, mas na glória. Jesus tem chagas 
nas mãos, nos pés e no lado. E quando reza mostra ao 
Pai o preço da justificação e reza por nós. É como se 
dissesse: Pai, que isto não se perca». Jesus, prosse-
guiu o Papa Francisco, tem sempre em mente a nossa 
salvação. E «por isso, quando rezamos dizemos: Por 
nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho. Porque ele reza 
primeiro, é o nosso irmão. É homem como nós. Jesus 
é intercessor».

Domingo da Santíssima Trindade
1.ª Leit. – Prov 8, 22-31; 
Salmo – Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Rom 5, 1-5;
Evangelho – Jo 16, 12-15.

A festa que hoje celebrámos não é um convite a deci-
frar a mistério que se esconde por detrás de “um Deus em 
três pessoas”; mas é um convite a contemplar o Deus que 
é amor, que é família, que é comunidade e que criou os 
homens para os fazer comungar nesse mistério de amor.

A primeira leitura sugere-nos a contemplação do 
Deus criador. A sua bondade e o seu amor estão inscritos 
e manifestam-se aos homens na beleza e na harmonia 
das obras criadas.

A segunda leitura, convida-nos a contemplar o Deus 
que nos ama e que, por isso, nos “justifica”, de forma 
gratuita e incondicional. É através do Filho que os dons 
de Deus/Pai se derramam sobre nós e nos oferecem a 
vida em plenitude.

O Evangelho convoca-nos, outra vez, para contem-
plar o amor do Pai, que se manifesta na doação e na 
entrega do Filho e que continua a acompanhar a nossa 
caminhada histórica através do Espírito. A meta final 
desta “história de amor” é a nossa inserção plena na 
comunhão com o Deus/amor, com o Deus/família, com 
o Deus/comunidade.

O Catecismo da Igreja Católica diz: “Deus deixou ves-
tígios desse mistério na Criação e no Antigo Testamento, 
mas a intimidade de Deus Trindade constitui um mistério 
inacessível à inteligência humana e até mesmo à fé de 
Israel...  Esse mistério foi revelado por Jesus Cristo e é 
a fonte de todos os outros mistérios”. (CIC 45)

Só Cristo nos revelou claramente essa verdade: fala 
constantemente do Pai e quando se despede, no dia da 
Ascensão, afirma: “Ide... e baptizai em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo.”

Porque nos revelou Jesus estas coisas? Para nos deixar 
mais um problema? Não... É um gesto de amor e de ami-
zade: Quem ama revela os segredos de sua vida íntima: 
Deus não é um ser solitário que vive sozinho perdido no 
infinito; é uma família.

É um convite, também, a viver em comunhão... em 
comunidade: “Pai, que todos sejam um, como eu e tu 
somos um...”

A Trindade é o modelo da comunidade sonhada por 
Deus.  Por isso, a Festa da Santíssima Trindade não é 
apenas uma oportunidade para falar da Trindade... mas é 
a festa da COMUNIDADE, pois a Trindade é a melhor 
das comunidades. É um momento para as comunidades 
cristãs renovarem a sua Aliança com o Pai que nos criou 
e nos libertou, entregando-nos o dom da VIDA de Jesus 
Cristo, seu Filho, e o dom do AMOR, do Espírito Santo.

É a festa do BAPTISMO, que nos tornou participantes 
da vida da Trindade. Hoje somos chamados a renovar o 
nosso compromisso baptismal de ser reflexos da Santís-
sima Trindade, sinais de comunhão. 
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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 ................................................... Encerrado
Sábado................................................   15h00 – 16h00

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

À atenção dos noivos
Porque tem havido alguns abusos, recordamos 

aos noivos algumas das orientações pastorais ainda 
em vigor e que lhes são dadas a conhecer quando 
começam a preparar o casamento:

“O carácter festivo do Matrimónio deve ter expres-
são adequada, mesmo na decoração da Igreja” (Ritual 
do Matrimónio, Preliminares, n.º 31). 

Os noivos podem, obviamente, colaborar nos ar-
ranjos florais, mas é sempre à comunidade, através 
dos responsáveis por estes serviços (as Zeladoras), 
que compete ornamentar a Igreja. Evite-se tudo o que 
possa contribuir para a danificação do espaço religioso 
(nomeadamente os altares e os bancos), o que possa 
dar a impressão de ostentação social, o que desfigura o 
espaço litúrgico, os gastos excessivos e tudo o que possa 
constituir escândalo para com os mais desfavorecidos

Havendo vários casamentos no mesmo dia e na mes-
ma igreja, os noivos deverão ser informados e pôr-se 
de acordo para um único arranjo floral. 

A intervenção de “floristas profissionais” será 
totalmente proibida. Quem serve para ornamentar a 
Igreja nas festas da Comunidade, também serve para 
as “festas particulares”. E como tem havido abusos, 
que economicamente nos ficam caros, não são mais 
permitidas as “floristas profissionais”.

Matrículas na Catequese
Estão já a decorrer as matrículas para a Catequese 

(1.ª matrícula) na Unidade Pastoral Esposende Cen-
tro/Sul. 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.

Inscrições no Centro Social (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.

Sagrado Lausperene em Gemeses
Nos próximos dias 28 e 29 (sexta e sábado) decorre 

o Lausperene Arquidiocesana na paróquia de Gemeses 
com o seguinte horário:

Dia 28 (sexta-feira)
Missa de abertura .............................................20h15
Recolhe pelas  ...................................................22h30
Dia 29 (sábado)
Abertura  ...........................................................09h00
Conclusão  .......................................................  18h00
Conclusão com missa e procissão.



20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Adolfo Lopes Miranda, esposa, filha e genro
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Joaquim Moreira Barros
— José Manuel Azevedo Cachada e família
— Ludovina da Silva Alves, marido e família
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Teresa Pimenta Guimarães
20h00 – capela de S. João (Esposende) 
— S. João
— Intenção Particular
— Anselmo Novo
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros 
Quarta-feira 19 de junho
19h00 – igreja matriz de Esposende 
— S. João
— Intenção Particular
— Arminda Figueiredo de Sá e marido
— Maria José Sousa Lemos Baptista e marido
19h00 – igreja matriz de Fão 
— Amélia e marido, Nivaldo Silva
— Cármen Pires
— Ludovina Mendanha e Celestino Pires
— Maria Augusta e marido, Emídio Morais
— Maria Emídia Moreira Morais
— Rogério Santos do Vale
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Neves Catarino
— Alice Gomes Vasquinho
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Felismina Santa Marinha Valente
— Lúcia Sá Escrivães
— Manuel da Cruz Pontes, irmã Palmira e cunhadas (mc 

Fátima)
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Santil Carreira
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Irene da Silva Gonçalves
— Maria Mariz da Cruz
— Marieta Azevedo Carreira, marido e família
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— S. Sebastião, S.to Amaro e S. Bento (mc Angelina)
— Aurélio Alves Martins Cepa
— Carlos da Ponte Fernandes Faria e família
— Conceição Ferreira Gomes e  marido
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Gracinda da Conceição Almeida e Alselmo Pedri-

nha
— João Dias Cepa e Lauro Barros
— Manuel Gomes da Silva e filho
— Olindina Martins Catarino, marido e pais
— Orlanda Paços, marido e filho
— Rafael Gonçalves Souto e família
— Zacarias Martins Cardoso
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins

Segunda        17 de junho
19h00 – 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)
— Adelino Torres do Monte
— Maria de Lurdes Lopes Gaifém
— Maria Gonçalves do Norte
— Maria José Reis Pilar e marido Carlos Barra Reis
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Santíssimo Sacramento
— Adelina Faria Briote e marido
— Ana Fernandes do Padre e marido
— Antonio Miranda Domingues e afilhado Otávio
— Artur Carvalho Vilas Boas
— Augusto da Silva Fernandes
— Bernardina Rodrigues Leite
— João Batista Loureiro Alves
— Jorge Fontão Pereira
— José Fernandes Rodrigues e Maria Calista Ferreira 

Rodrigues
— Laura Barros Gomes Tomé
— Manuel Alberto Silva Martins
— Manuel Castro Miranda
— Manuel Fernandes Barros e família
— Maria Alice Torres Mouquinho e pais
— Maria Gomes da Silva
— Maria Lopes Fernandes Leite
— Padre Manuel Silva Pessoa
20h00 – capela de S. João (Esposende) 
— S. João
— Intenção Particular
— Adélio Rodrigues Pereira
— Manuel António de Andrade Fernandes
— Maria Angelina Pereira da Lage e filho João Pedro 

Pereira 
Terça-feira  18 de junho
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Américo Fernandes, esposa, filho e pais 
— António do Bento Pires 
— António do Bento Queirós 
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós 
— Carlos Manuel Cruz da Silva 
— David da Silva Sampaio 
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado 
— José Larú e S. José 
— Laurinda de Jesus Monteiro e família 
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família 
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Boaventura Pires, marido e filha 
— Olívia Rossas Fernandes e família 
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família  
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar, pais sogros e neto 
— Rosa Lopes Neto, pais, tios e avós 
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Albino Paço dos Santos
— Manuel Martins Alves (mc pessoa amiga) 

— José da Silva e Sousa (1.º Aniv.º)
— Maria de Boaventura Pires (1.º Aniv.º)
— Jorge Albino Fortunato Boaventura
— Maria Amélia Alves Ferreira
— Arlindo Fernandes
18h00 – igreja matriz de Fão
— António José Soutelo (1.º Aniv.º)
— Cândida dos Reis Graça (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Santissimo
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Manuel Ferreira Carvalho, pai, e sogros 
— Maria Fernanda Fiúza Cunha e marido (mc pessoa 

amiga)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Olinda da Cunha Gomes (30.º Dia)
— Sargaceiro da Casa do Povo de Apúlia (85 anos)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Maria Dolores do Vale Azevedo e família
— Maria Firmina Morgado e sogro Mário Morgado
— Maria Rosa Sá Pereira Portela
Domingo           23 de junho
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— S. João Baptista
09h15 – igreja matriz de Esposende

Profissão de Fé e Comunhão Solene – 8.º ano
(Adolescentes de Esposende e Vila Chã)

— S. João Baptista
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa

Profissão de Fé e Comunhão Solene – 8.º ano
— Irmãos da Confraria das Almas
10h00 – igreja paroquial de Gandra 
— Miquelina Martins Pinheiro e família 
11h00 – igreja matriz de Fão

Profissão de Fé e Comunhão Solene – 8.º ano
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gemeses

Primeira Comunhão e Profissão de Fé
— Irmãos da Confraria das Almas
— Adelino da Lage Maciel (mc neta Mariana)
— Angelino Ferreira Barroselas 
— Manuel Catarino Santil, pais, sogros e cunhado (mc 

esposa)
— Virginia Alves dos Santos e família (mc filha Teresa) 
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
16h00 – igreja matriz de Apúlia

Profissão de Fé e Comunhão Solene – 8.º ano
— Paroquianos
16h00 – capela de S. João (Esposende)

Procissão e Sermão em honra de S. João Baptista
19h00 – igreja matriz de Esposende
— P.e Manuel Martins de Sá Pereira

Quinta-feira  20 de junho
Corpo de Deus – Primeira Comunhão

09h00 – Igreja paroquial de Gemeses
— Santíssimo Sacramento
09h15 – Igreja Matriz de Esposende 
— Paroquianos
09h15 – Igreja paroquial de Fonte Boa
—  Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
10h30 – Igreja paroquial de Gandra

Primeira Comunhão e Profissão de Fé
— Rosa Ferreira Martins, marido e filhos e Marcelino 

Lima Neves, pai e irmã
11h00 – Igreja Matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – Igreja Matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
14h00 – Igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
16h00 – Igreja Matriz de Apúlia
— Santíssimo Sacramento

No final, Procissão do Santíssimo
16h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Santíssimo Sacramento
19h00 – Igreja Matriz de Esposende
— Beato Frei Bartolomeu dos Mártires 
Sexta-feira 21 de junho
19h00 – igreja matriz de Fão
— Ação de Graças pelos 74 anos da LIAM de Fão e 

pelos Liamistas falecidos
— Laurinda Martins Fernandes
— Maria Augusta Gonçalves Moledo, marido e filho
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Sagrada Família e Teresa Martins Alves Felgueiras 

e família
20h00 – capela de S. João (Esposende) 
— S. João
— Intenção Particular
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Neves Catarino
— Joaquim Mariz da Cruz
— Manuel Alberto de Castro Reis
— Manuel de Sousa Caseiro, pais e irmãos
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Fernandes de Aguiar
— Manuel Joaquim Vasquinho Catarino
— Manuel Moreira da Venda (mc irmã Alice)
— Maria da Conceição Ovelheiro e marido
— Maria Manuela Torres Sobral Silva, marido e sogros
— Ramiro da Cruz Torres, esposa e filho
— Rosa do Espirito Santo e marido
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Nossa Senhora da Guia
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados
— Alda Amaral Passos e marido
— Elisa Carvalho Machado  
Sábado 22 de junho 
16h45 – Paróquia de Rio Tinto
— P.e Cândido, P.e José Miguel e P.e Paulino
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas

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


