
Domingo da Sagrada Família
1.ª Leit. – Sir 3, 3-7. 14-17a; 
Salmo – Sal 127, 1-2. 3. 4-5; 
2.ª Leit. – Col 3, 12-21; 
Evangelho – Mt 2, 13-15. 19-23.

Neste domingo, celebramos o Senhor, contem-
plando a Sagrada Família. É uma oportunidade para 
reflectirmos nas nossas famílias e na importância da 
família. Reflectimos sobre a família, celebrando o 
mistério do Natal: o Filho de Deus fez-se homem, no 
seio de uma família, de um povo, de um país. 

As leituras deste domingo têm como centro o 
Evangelho, onde se narra a fuga de Maria e de José 
com o Menino para o Egipto. Deus tinha uns planos 
de salvação que não podiam deixar de se cumprir 
pela ambição e pela iniquidade de um tirano. No 
entanto, o Senhor não faz milagres chamativos, conta 
com a correspondência das Suas criaturas fiéis. Por 
isso, os Magos, depois de avisados em sonhos por 
Deus para não tornarem a Herodes, «voltaram para 
a sua terra por outro caminho» (Mt 2, 12).

Também José se comportou com extrema docili-
dade. Logo que recebeu o aviso divino, levantou-se 
de noite, tomou o Menino e Sua Mãe e retirou-se 
para o Egipto (Mt 2, 14). Começava a primeira das 
perseguições que Jesus Cristo tinha que sofrer na 
terra, ao longo da história, em Si próprio ou nos 
membros do Seu Corpo místico.

A primeira leitura é uma compilação de ditos 
sapienciais populares que se referem ao relacio-
namento dos pais para com os filhos e vice-versa. 
O Salmo canta que a família será feliz se seguir o 
caminho do Senhor. 

Na segunda leitura, S. Paulo dá-nos recomenda-
ções preciosas para a vida comunitária e para a vida 
familiar. A partir desta leitura, olhemos para o grupo 
dos discípulos de Jesus como uma família. Fomos 
“chamados para formar um só corpo”. Jesus Cristo, 
Filho de uma família, tornou-nos filhos de Deus, 
irmãos. A família é uma realidade humana, assumida 
pelo Filho de Deus. O Filho de Deus tem como sua 
cada uma das nossas famílias; não porque sejam 
modelos ou porque tenham importantes categorias, 
mas porque nelas vivemos. Com Jesus, a família é 
iluminada pela luz da fé.

O bem da família é decisivo para o futuro do 
mundo e da Igreja. Inúmeras são as análises feitas 
sobre o matrimónio e a família, sobre as suas dificul-
dades e desafios actuais. É salutar prestar atenção à 
realidade concreta, porque «os pedidos e os apelos 
do Espírito ressoam também nos acontecimentos da 
história» através dos quais «a Igreja pode ser guiada 
para uma compreensão mais profunda do inexaurível 
mistério do matrimónio e da família». (Francisco, Amoris 
Lætitia, n.º 31).
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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 – 17h30
Quinta ...................................................  19h30 – 20h00
Sábado................................................   15h00 – 16h00

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

Ao serviço da Paróquia em 2020 (Gemeses) 
Pessoas que servirão Paróquia Gemeses em 2020
Mordomos do Menino: Pedro Miguel Veiga Ma-

cedo e Sérgio Augusto Martins Igreja
Mordomos da Cruz: José Mário Nogueira Lomba 

e Rui Manuel Costa Branco
Juízes: Manuel Paço Oliveira e José Alberto Aze-

vedo Nogueira.

Apresentação de Contas das Festas (Gemeses) 
Receita

Peditório Paróquia ....................................... 15.995,00 € 
Patrócínios ..................................................... 3.640,00 € 
Bar ................................................................. 3.324,56 € 
Cortejo ........................................................... 6.007,85 € 
Recetas Recinto ............................................. 1.629,06 € 
Andores ............................................................ 605,00 € 
Doceiras ........................................................... 200,00 € 
Sardinhada ........................................................ 330,20 € 
Tramboleiros ................................................. 1.288,09 € 
Total ............................................................ 33.019,76 € 

Despesa
Fogo ............................................................... 10.000,00
Arraial e som .................................................... 2.800,00
Grupos Musicais .............................................. 3.872,00
Banda Música ................................................... 2.950,00
Ranchos ............................................................ 1.250,00
Fanfarra ............................................................... 850,00
Tramboleiros ....................................................... 650,00
Florista ................................................................ 900,00
GNR .................................................................... 550,00
Licenças .............................................................. 760,00
Andores e Figurados ........................................ 1.489,00
Clero .................................................................... 400,00
Despesas Bar .................................................... 1.834,35
Outras despesas ................................................... 959,55
Palco .................................................................... 850,00
Coral .................................................................... 150,00
Cavalos ................................................................ 250,00
Total ............................................................... 30.514,90
Saldo ................................................................ 2.504,86

A Comissão agradece a todos os quantos colabora-
ram, entre elas demais confrarias, figurados,  pessoas  
que  ajudaram a organizar a procissão e a todos os  
participantes na festa, pois sem eles também não seria 
possível a realização da mesma. 

Danos no Cemitério de Apúlia
Na sequência da forte intempérie que assolou a fregue-

sia de Apúlia na madrugada do dia 19 de dezembro, vem 
Apúliagás lamentar os acontecimentos, involuntários, 
ocorridos no cemitério de Apúlia, nomeadamente os danos 
provocados em jazigos, campas e capelas, provocadas 
pela cobertura do edifício contíguo, de que é proprietária. 

A Junta de Freguesia de Apúlia, em colaboração com 
a Apúliagás, iniciou um procedimento para que os es-
tragos verificados sejam, o mais rapidamente possível, 
reparados. 

Assim, se é proprietário de alguma campa, jazigo ou 
capela danificada, deverá dirigir-se à Junta de freguesia 
de Apúlia, onde se encontra aberto este procedimento, 
identificando-se, bem como os danos ocorridos. Se estiver 
na posse de algum elemento (foto, etc.) que melhor possa 
identificar os danos, agradecemos que o entregue no acto 
de reclamação. 

Quem foi S. Bartolomeu dos Mártires (9)
Visitas Pastorais e normativos 

Conhecido por ser um bispo muito cuidadoso, Bar-
tolomeu dos Mártires realizou mais de 90 visitas em 
todas as 1260 paróquias que faziam parte da Arquidio-
cese de Braga (na altura abrangia as atuais dioceses de 
Braga, Vila Real, Bragança e Viana do Castelo. 

Elas possibilitaram que o frei colocasse o seu plano 
pastoral em prática, o qual foi desenvolvido desde o 
início do seu episcopado e baseou-se em formulários 
que se aplicavam a cada paróquia, sendo eles novos 
e/ou específicos conforme as suas necessidades. Daí 
se criou um autêntico programa de reforma pastoral. 

Grande defensor da permanência do bispo na sua 
arquidiocese para que assim pudesse melhor adminis-
trá-la, Bartolomeu dos Mártires foi um dos primeiros 
a tomar essa atitude. 

As normatizações elaboradas por D. Frei Bartolo-
meu dos Mártires possibilitaram a prosperidade do seu 
projeto: formação de um clero mais preparado, aumento 
no número de fiéis participativos e devotos. Dentre elas, 
podemos citar:
1. O ensino da doutrina cristã antes ou depois da missa 

aos meninos e pessoas mais necessitadas;
2. A homilia (palavra dirigida aos fiéis após a leitura 

do evangelho) tornou-se obrigatória; 
3. Todos os sacerdotes deveriam ter uma licença para 

atuar em igreja, conforme a Constituição clerical;
4. Campanha contra o hábito de jurar sem causa em 

nome de Deus. 

2019/2020

In: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bartolomeu_dos_Mártires



15h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
17h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos 
18h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos 
Quinta-feira  02 de janeiro
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abílio Eiras Barreiro
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Delfina Alves Barros, marido, filho e afilhadas
— Francisco Gomes da Silva, esposa, sogros e José Melo
— Justina Rosas Silva e irmãos
— Maria Albina Ramos Lopes A. Eiras, pais, sogros, 

irmãos e cunhados
— Maria Pimenta Guimarães
— Maria Ribeiro Alves, Adelino Eiras Passadiço, esposa, 

genro e seus pais
— Rosa Moreira da Silva Barreira
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Deolinda Alves Fernandes Pereira
— José Barbosa Marinho (mc Ass. do Sag. Coração de Jesus)
— Manuel Matos Ferreira 
— Virginia Alves dos Santos e familia (mc filha Deolinda)
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Almas do Purgatório
— Albino Gonçalves Penteado e filho
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Ana Ramos Afonso e marido
— Arlindo Fernandes
— Balbina Ferreira Afonso e família
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel Sampaio Monteiro e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto
Sexta-feira 03 de janeiro
— Intenções de D. Jorge Ortiga, Arcebispo de Braga
 (nos 32 anos da Ordenação Episcopal)
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos
18h00 – igreja matriz de Fão 
— Ana Isabel Oliveira Fonseca e António Oliveira
— António Domingues da Venda, esposa Idalina Alice 

Gonçalves Agra
— António Pereira Ribeiro
— Joaquim Cangostas Ferreira
— Olinda dos Santos Portela
— Otília Lavandeira do Monte
— Reinor Sá Pereira e filha Elvira 
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— José da Costa Pereira
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Neves Catarino e pai
— Alice Gomes Vasquinho
— Gabriel de Campos Santil
— Joaquim Emílio Carreirinha Faria
— Joaquim Martinho do Vale Gonçalves e esposa

Segunda        30 de dezembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Agostinho Reis
— Angelina de Sousa Guerra, filhos e netos
— Ester Augusta Gonçalves Eiras e marido
18h15 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Não há Missa
Terça-feira  31 de dezembro
16h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Miranda da Silva e sogros
— Evangelina Portela Morgado Cruz, pais e sogros
— Miguel Sousa de Castro (mc filha)
— Palmira Fernandes Pereira
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— David Fernando Ferreira Adães, pais e sogros
— Mafalda da Conceição Eiras Vieira
— Rosa Gomes Pereira de Barros e família
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— António Bento Queirós e família
— António do Bento Pires
— Augusto da Silva Fernandes e esposa
— Jerónimo da Silva Couto, esposa e filho
— Manuel Barbosa Roças
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Teresa Pinheiro e pais
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso e 

família
16h30 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Albertina Pinto Ribeiro e marido
— Ana Fernandes do Padre, marido, pais e sogros
— Antonio Miranda Domingues e tias
— Carminda Moreira da Silva
— Jaime Gomes Ferreira Martins e genro
— João Batista Loureiro Alves
— Laura Barros Gomes Tomé
— Manuel Miranda dos Santos, pais e sogros
— Maria Alice Real Gomes Tomé e marido
— Maria Gomes da Silva e família
— Sérgio Miguel da Silva Ribeiro
17h00 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos
Quarta-feira 01 de janeiro
Oitava do Natal – S.ta Maria, Mãe de Deus

09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
10h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Florinda Sousa e Silva, marido e genro (mc filha 

Maria)
— Joaquim Ribeiro e Silva e Adelino da Lage Maciel 

(mc filha Fátima)
— Maria do Carmo Ferreira de Oliveira, marido e 

família
— Raúl Manuel Carvalho de Faria
11h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos 
11h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Avelino Miranda Figueiredo
12h00 – igreja matriz de Esposende
— S. Bartolomeu dos Mártires

— Irmãos da Confraria das Almas
— Adelino da Lage Maciel e família (mc esposa)
— António Santos Bazulo, esposa e filho
— Raúl Manuel Carvalho de Faria
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Mons. Adelino Pedrosa
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos 
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Alminhas da Casa  Marques
— Manuel Fernandes Pereira César
— Manuel Pereira Barros Santos Portela
— Pais e sogro de Manuel Portela
— Rosa Ferreira Morgado
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h15 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento

Adoração do Santíssimo até às 19h00
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento

— Joaquina Azevedo Cruz, marido e filho
— Manuel da Fonte Carreira, pais, sogros e cunhados
— Manuel Moreira da Venda
— Manuel Santil Carreira
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Laurinda 

e José
— Maria Gonçalves Linhares e marido
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis
— Maria Torres Maurício
— Modesto Nascimento Bártolo
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Almas (mc Lurdes Lima)
— Almas (Intenção particular)
— Ana Gonçalves Herdeiro, marido e filhos
— Emília do Santos Hipólito, marido, filhos e genro 
— Maria Alexandra Faria Ribeiro, pais, sogros, irmã, 

Emílio Casais e S. José
— Maria Conceição Palmeira, marido e mãe
— Maria Gonçalves Herdeiro, marido e filho António
— Maria Irene Costa da Silva e António Passos Carvalho 
— Maria Jesus da Silva do Vale e marido
21h30 – igreja matriz de Esposende

Procissão de Velas
da Capela da Senhora da Saúde para a Matriz 

Sábado 04 de janeiro 
16h30 – Paróquia de Rio Tinto
— Maria Jacinta dos Santos Alves (30.º Dia)
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Maria Emília Ramos Dias
— Maria da Silva Cruz
18h00 – igreja matriz de Fão
— Maria Eduarda Silva Gonçalves (30.º Dia)
— Maria de Fátima Faria Pinto e Silva (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
— Irmãos da Confraria do Rosário
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Adelino Ribeiroda Costa Faria, esposa e filhos (mc 

filho Manuel)
— António Pimenta, pais e sogros
— Deolinda Alves Fernandes Pereira (mc nora)
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Manuel Ferreira Carvalho e sogros
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— José Alves da Silva (30.º dia)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Cândido Guerra Vilas Boas (30.º dia)
— Elvira Alves de Azevedo (30.º dia)
— José Manuel Moreira da Costa (30.º dia) 
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Adelino Martins Ferreira de Oliveira
— Ana Paula Lima Viana
— Manuel Rodrigues Ferreira
Domingo           05 de janeiro
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Maria Celeste Maciel Soares (1.º Aniv.º)

local, horário e intenções das celebrações – local, horário e intenções das celebrações – local, horário e intenções das celebrações


