
Domingo do Batismo do Senhor
1.ª Leit. – Is 42, 1-4. 6-7; 
Salmo – Sal 28, 1-2. 3ac-4. 3b e 9b-10; 
2.ª Leit. – Act 10, 34-38;
Evangelho – Mt 3, 13-17.

A liturgia deste domingo tem como cenário de fundo 
o projecto salvador de Deus. No baptismo de Jesus nas 
margens do Jordão, revela-se o Filho amado de Deus, 
que veio ao mundo enviado pelo Pai, com a missão de 
salvar e libertar os homens. Cumprindo o projecto do 
Pai, Ele fez-se um de nós, partilhou a nossa fragilidade 
e humanidade, libertou-nos do egoísmo e do pecado e 
empenhou-Se em promover-nos, para que pudéssemos 
chegar à vida em plenitude.

A primeira leitura anuncia um misterioso “Servo”, 
escolhido por Deus e enviado aos homens para instaurar 
um mundo de justiça e de paz sem fim… Investido do 
Espírito de Deus, Ele concretizará essa missão com 
humildade e simplicidade, sem recorrer ao poder, à 
imposição, à prepotência, pois esses esquemas não são 
os de Deus.

A segunda leitura reafirma que Jesus é o Filho 
amado que o Pai enviou ao mundo para concretizar um 
projecto de salvação; por isso, Ele “passou pelo mundo 
fazendo o bem” e libertando todos os que eram oprimi-
dos. É este o testemunho que os discípulos devem dar, 
para que a salvação que Deus oferece chegue a todos 
os povos da terra.

No Evangelho, aparece-nos a concretização da 
promessa profética: Jesus é o Filho/”Servo” enviado 
pelo Pai, sobre quem repousa o Espírito, e cuja missão 
é realizar a libertação dos homens. Obedecendo ao Pai, 
Ele tornou-se pessoa, identificou-se com as fragilidades 
dos homens, caminhou ao lado deles, a fim de os pro-
mover e de os levar à reconciliação com Deus, à vida 
em plenitude.

O episódio do baptismo de Jesus coloca-nos frente 
a frente com um Deus que aceitou identificar-se com o 
homem, partilhar a sua humanidade e fragilidade, a fim 
de oferecer ao homem um caminho de liberdade e de 
vida plena. Eu, filho deste Deus, aceito ir ao encontro 
dos meus irmãos mais desfavorecidos e estender-lhes 
a mão? Partilho a sorte dos pobres, dos sofredores, dos 
injustiçados, sofro na alma as suas dores, aceito identi-
ficar-me com eles e participar dos seus sofrimentos, a 
fim de melhor os ajudar a conquistar a liberdade e a vida 
plena? No baptismo, Jesus tomou consciência da sua 
missão (essa missão que o Pai lhe confiou), recebeu o 
Espírito e partiu em viagem pelos caminhos poeiren-
tos da Palestina, a testemunhar o projecto libertador 
do Pai. Eu, que no baptismo aderi a Jesus e recebi o 
Espírito que me capacitou para a missão, tenho sido 
uma testemunha séria e comprometida desse programa 
em que Jesus se empenhou e pelo qual Ele deu a vida?
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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 ...................................................  Encerrado
Sábado................................................   15h00 – 16h00

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

Com saídas às 8h15, de Rio Tinto, Forjães e Vila 
Chã, e com o envolvimento e participação das entida-
des, movimentos religiosos, clubes e associações locais 
e da população em geral, esta é mais uma iniciativa 
que pretende sensibilizar toda a comunidade para a 
necessidade de apoio a esta criança que luta pela vida!

Cantar das Janeiras
(Apúlia, Fonte Boa, Rio Tinto e Vila Chã) 

O Grupo dos Sargaceiros da Casa do Povo de 
Apúlia informa que irá cumprir a tradição do habitual 
“Cantar das Janeiras” durante todo o mês de Janeiro, 
tenteando chegar a casa de todos os Apulienses. Este 
ano, os donativos angariados têm como objetivo equi-
par o museu dos Sargaceiros.

O Rancho Folclórico de Fonte Boa iniciou o 
“Cantar das Janeiras” no dia 3 janeiro, às sextas-
feiras, sábados e domingos.

Também a Ronda de Vila Chã, à semelhança dos 
anos anteriores, está a “Cantar as Janeiras” pelas ruas 
da freguesia.

O mesmo está a acontecer com o Rancho Folcló-
rico de Rio Tinto.

Saibamos todos acolher e partilhar estas iniciativas.

Seja 
Solidário

    19 de janeiro (09h00 – 12h30)

Hospital de Fão

Quem foi S. Bartolomeu dos Mártires (11)
A beatificação de Frei Bartolomeu dos Mártires
A Beatificação decorreu uma semana após o 

encerramento da X Assembleia Geral Ordinária do 
Sínodo dos Bispos, tendo como tema “O Bispo ser-
vidor do Evangelho de Jesus Cristo para a esperança 
do mundo”. Tal facto deu um significado especial à 
circunstância de o “Arcebispo Santo” do século XVI 
ser apresentado como modelo de santidade para toda a 
Igreja, no início do terceiro milénio. 

Foi o mesmo caminho proposto por João Paulo II: 
“Em primeiro lugar, não hesito em dizer que o horizonte 
para que deve tender todo o caminho pastoral é a san-
tidade. (…) É hora de propor a todos, com convicção, 
esta ‘medida alta’ da vida cristã ordinária: toda a vida 
da comunidade eclesial e das famílias cristãs deve 
apontar nesta direcção” (Carta Apostólica Novo Millennio 
Ineunte, nn. 30.31). 

Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, homem de fé 
profunda e esclarecida, de esperança inabalável e de 
caridade verdadeiramente heróica, cedo foi conhecido 
pelo Povo de Deus como o “Arcebispo Santo”. 

Aquando da celebração do IV centenário da morte 
de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, em 1990, a 
Conferência Episcopal Portuguesa publicou uma Nota 
Pastoral sobre esta figura insigne da Igreja, que con-
tinua a interpelar-nos no sentido de compreendermos 
os dinamismos eclesiais e sociais de hoje. 

Em Novembro de 1999, a Conferência Episcopal 
Portuguesa, reunida em Assembleia Plenária, decidiu, 
por unanimidade, reiterar o apoio incondicional à causa 
da Beatificação do “Arcebispo Santo”.
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— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
— Modesto Nascimento Bártolo
— Pedro Nuno Portela Vasquinho
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— António Dias Torres e esposa
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros
— Emílio Martins Fernandes do Monte
— Joaquim Fontão Pereira e esposa Maria Auxilia
— José Martins Afonso Junior e família
— Licinio Regado Eiras
— Manuel Alberto da Cruz Fernandes
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos Óscar Ale-

xandre e Laurindo Fernando
— Maria Alcinda Deveza Queiroga
— Matelina Fernandes Faria e filha Maria Elisa Faria 

Leite
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e Jaime 

Manuel
Quinta-feira  16 de janeiro
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abílio Eiras Barreiro, pais e irmãos
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Justina Rosas Silva e irmãos
— Maria Jacinta dos Santos Alves
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Albino Paço dos Santos
— António Miranda da Silva
— Deolinda Alves Fernandes Pereira
— Florinda de Maciel e marido, Alexandre Alves da 

Lage e esposa
— Manuel da Silva Campos
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Celina André Eiras e marido
— Joaquim Gonçalves da Silva e sogros
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— António Jorge Miranda Pires e família
— Arlindo Fernandes
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Aurélio Ferreira Pires, pais e sogros
— Balbina Ferreira Afonso e família
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— José Gonçalves Neiva, esposa e filhos
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel Boaventura Neto e esposa
— Manuel Dias Palmeira e esposa
— Maria Barbosa e família
— Maria Celeste Pires e família
— Maria dos Anjos Barbosa Baltazar Branco, marido e mãe
— Maria Emília Ramos Dias
— 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
Sexta-feira 17 de janeiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Adélio Rodrigues Pereira
— Anselmo Novo e família
— António Gomes da Silva Torres e família
— Rosa Pilar Ribeiro

Segunda        13 de janeiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Maria Adriana Queirós Portela
— Maria de Lourdes Afonso Faria e António da Costa 

Terra
18h15 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Não há Missa
Terça-feira  14 de janeiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Amândio Pimenta Guimarães
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António Brito Gomes, esposa e genro
— Aurélio Lopes Figueiredo e família
— Elvira Gonçalves Pimenta e marido
— Francisco Gomes da Silva
— Manuel Carvalho Torres e esposa
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Teresa Pimenta Guimarães, irmãos e pais
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Manuel Martins Alves (mc Confraria de St.º António) 
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António do Bento Queirós e família
— Augusto Rafael Couto Costa
— Manuel da Silva Sá e Maria Penteado
— Manuel Torres Barbosa, cunhado e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
19h00 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Ana Fernandes do Padre e Fernando Gonçalves 

Malgueiro
— Artur Carvalho Vilas Boas
— Emília Lopes Miranda, marido e genro
— Joaquim Faria Briote e esposa
Quarta-feira 15 de janeiro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Intenção particular
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Augusto, Constância e Miguel
18h00 – igreja matriz de Fão 
— Ação de graças a Santa Eufémia
— Ana Gonçalves Moreira Real , marido, filha, genro 

e noras
— Armando Gajeiro Reis e esposa
— Joaquim Cangostas Ferreira
— Manuel Gomes da Venda e pais
— Maria Isabel Cabral e marido Albano Alves 
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Neves Catarino e pai
— António Escrivães Gonçalves e irmãos
— Lúcia Sá Escrivães
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Fernandes da Costa e esposa
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Laurinda 

e José

— Manuel Ramos dos Santos e Antonio Sa Pereira Lomba 
e Familia

— Manuel Rodrigues Ferreira
— Maria do Patrocinio Alves de Matos e Rosa Ferreira 

Martins, marido e filhos
Domingo           19 de janeiro
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos Associação Sagrado Coração de Jesus
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Paroquianos
— Irmãos da Confraria de Santo António
— Adelide Ferreira Barrozelas e filho
— Adelino da Lage Maciel e família (mc esposa)
— Albino Maciel Soares
— José Gonçalves Neiva, esposa e famìlia
— Manuel Gomes Pimenta e familia
— Maria Alice de Sousa Martins
— Raúl Manuel Carvalho de Faria
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos 
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Álvaro Catarino Santa Marinha e família
— Armando Morgado Pereira  (30.º Dia)
— Maria Firmina Morgado e sogro Mário
— Maria Julia Vasco Pereira e sua filha Maria da Graça 

e família (5) (mc filho Rui)
— Miquelina Faria da Silva e marido
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h15 – igreja matriz de Esposende
— Família Areia
19h00 – igreja matriz de Esposende
— S. Bartolomeu dos Mártires

Inscrições para o CPM
Continuam abertas até ao dia 24 de janeiro as 

inscrições para o CPM de 2020, que completará a 
sua 47.ª Edição. 

As datas para a realização dos encontros com os 
noivos são: 1 – 8 – 15 – 22 e 29 de fevereiro de 2020, 
às 21h00, no Centro Paroquial de Fão.  

As inscrições podem ser feitas junto dos Párocos.

Contas da Festa da Senhora da Guia (Apúlia) 
A Comissão de Festas da Senhora da Guia, em Apúlia) 

apresentou já aos párocos as contas do seu mandato que 
agora terminou. Apresentamos o resumo final:
Total da Receita  .............................................90.306,24 €
Despesa da Festa da Senhora da Guia  .......  77.054,82 €
Despesa da Festa de S. Miguel  .......................2.800,00 €
Despesa em restauros de imagens  .................  3.850,00 €
Saldo final  ........................................................6.601,42 €

A Comissão que agora cessa funções sugere que o 
saldo seja utilizado para o restauro de mais imagens e 
para proceder ao arranjo da cruz da Capela (mais con-
cretamente a iluminação da mesma).

18h00 – igreja matriz de Fão 
— Elias Miranda Trindade e António Pedras do Vale
— Joaquim Cangostas Ferreira
— Joaquim Dias Fernandes Herdeiro e esposa
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria Filomena Penetra Gonçalves e irmãs
— Otilia Lavandeira do Monte
— Preciosa Pereira Lima 
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes da Fonte e pais
— Abílio Neves Catarino e pai
— Aurélia Linhares de Campos
— Emílio Gonçalves da Cruz e Laurinda Gonçalves 

dos Santos Portela
— Felizarda Gomes da Cruz e António Alves Pontes 

(mc filha Fátima)
— Joaquim Emílio Carreirinha Faria
— Júlia Maciel de Sousa
— Ludovina do Vale Carreira, marido e filhos (mc irmã 

Salomé)
— Manuel Fernandes Carreirinha e sogros
— Manuel Hipólito Rodrigues de Carvalho
— Manuel Moreira da Venda
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Lau-

rinda e José
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis
— Ramiro da Venda Torres e pais
— Romão Domingues da Venda e esposa Maria da 

Eira Vidal 
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Amélia Faria Martins, marido e família
— Licinio Regado Eiras
— Manuel Eusébio da Silva, esposa e Maria Belmira 

Alves de Sousa
Sábado 18 de janeiro 
16h30 – Paróquia de Rio Tinto
— José Manuel Azevedo Cachada (1.º Aniv.) 
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— António de Bento Pires (1.º Aniv.º)
— Irmãos da Confraria das Almas
— Maria Emília Ramos Dias
— Maria da Silva Cruz
18h00 – igreja matriz de Fão
— Deolinda de Freitas Barreira Alves (30.º Dia)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Joaquim Carvalho Martins 
— José Francisco do Vale e esposa (mc Carolina)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Célia Cristina Matos Ferreira (30.º dia)
— Irene Gonçalves da Costa (1.º aniv.)
— João Batista Loureiro Alves (1.º aniv.)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria José Sousa de Lemos Baptista (1.º Aniv.) 
— Maria Tereza Alcântara Cardoso e Silva (1.º Aniv.) 
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Irmã Maria Deolinda Gonçalves Martins
— Isaura  Barros Rosas ( (1.º Aniv.), marido, filho e familia

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


