
7.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Lev 19, 1-2. 17-18; 
Salmo – Sal 102, 1-2. 3-4. 8 e 10. 12-13;
2.ª Leit. – 1 Cor 3, 16-23;
Evangelho – Mt 5, 38-48.

A liturgia do sétimo Domingo do Tempo Comum 
convida-nos à santidade, à perfeição. Sugere que o 
“caminho cristão” é um caminho nunca acabado, 
que exige de cada homem ou mulher, em cada dia, um 
compromisso sério e radical (feito de gestos concretos 
de amor e de partilha) com a dinâmica do “Reino”. 
Somos, assim, convidados a percorrer o nosso caminho 
de olhos postos nesse Deus santo que nos espera no 
final da viagem.

A primeira leitura que nos é proposta apresenta 
um apelo veemente à santidade: viver na comunhão 
com o Deus santo, exige o ser santo. Na perspectiva do 
autor do nosso texto, a santidade passa também pelo 
amor ao próximo.

Na segunda leitura, Paulo convida os cristãos de 
Corinto – e os cristãos de todos os tempos e lugares 
– a serem o lugar onde Deus reside e Se revela aos 
homens. Para que isso aconteça, eles devem renunciar 
definitivamente à “sabedoria do mundo” e devem 
optar pela “sabedoria de Deus” (que é dom da vida, 
amor gratuito e total).

No Evangelho, Jesus continua a propor aos discí-
pulos, de forma muito concreta, a sua Lei da santidade 
(no contexto do “sermão da montanha”). Hoje, Ele 
pede aos seus que aceitem inverter a lógica da violên-
cia e do ódio, pois esse “caminho” só gera egoísmo, 
sofrimento e morte; e pede-lhes, também, o amor que 
não marginaliza nem discrimina ninguém (nem mesmo 
os inimigos). É nesse caminho de santidade que se 
constrói o “Reino”.

A expressão final (“sede perfeitos como o vosso 
Pai celeste é perfeito”) parafraseia o refrão da “lei 
da santidade” que encontramos na primeira leitura 
(“sede santos porque Eu, o vosso Deus, sou santo”) 
e resume, de forma magnífica, o ensinamento que 
Mateus pretende apresentar à sua comunidade com 
estes seis exemplos (os quatro do passado domingo e 
os dois de hoje): viver na dinâmica do “Reino” exige 
a superação de uma perspectiva legalista e casuística, 
para viver em comunhão total com Deus, deixando 
que a vida de Deus, que enche o coração do crente, 
se manifeste na vida do dia-a-dia, inclusive nas re-
lações fraternas.

Esforcemo-nos para que essa vida circule em nós, 
em cada cristão, e sejamos, por palavras e atitudes, 
defensores da vida que Deus nós dá e que quer que 
vivamos em plenitude.
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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

Encontro com os crismandos
Depois do 1.º Encontro com os crismandos da 

Unidade  Pastoral Esposende Centro/Sul, realizado no 
passado fim de semana, lembramos que o próximo é no 
dia 07/03, às 9h30, em Fonte Boa, para as Paróquias 
de Fao, Fonte Boa e Rio Tinto.

– 24/04 e 15/05, às 21h00, em Esposende
para as Paróquias de Apulia, Esposende e Vila Chã.
Recorde-se que, apesar de todas as facilidades 

que temos dado, quem não se mostrar em condi-
ções de celebrar o Sacramento da Confirmação, 
não será admitido ao mesmo.

Confraria das Almas apresenta contas (Fão)
A Confraria das Almas de Fão fechou as suas contas 

referentes a 2019 com o seguinte resultado:
Receita

Anuais  ......................................................... 1.190,00 €
Peditório no Cemitério  ................................... 325,00 €
Esmolas da Caixa das Almas  ......................... 505,00 €
Total de Receita  ..........................................2.020,00 €

Receita
Missas Estatutárias da Confraria  .................... 160,00 €
Missas por irmãos falecidos  ........................... 120,00 €
Zeladoras do Altar  ............................................ 40,00 €
Total de Despesa  ........................................... 320,00 €
Saldo  ........................................................... 1.700,00 €  

O saldo foi entregue à Fábrica da Igreja para as 
despesas com as obras.  

Visita Pastoral ao Arciprestado
Os Bispos da nossa Arquidiocese iniciaram já um 

período de Visitas Pastorais às diversas paróquias do 
nosso Arciprestado, com o 1.º Encontro que teve lugar 
no dia 31 de janeiro, no qual participaram mais de 
250 pessoas, apesar do tempo meteorológico não ter 
ajudado muito.

Sexta-feira passada aconteceu o 2.º encontro, 
desta vez subordinado ao tema «Comunidades mais 
corresponsáveis e sinodais». 

Estas Visitas Pastorais assumem uma função 
muito importante para a acção evangelizadora que é 
missão do Bispo Diocesano, e constituem oportunida-
de excelente para criar laços, estabelecer contactos, 
detectar problemas, procurar soluções. Constituem 
verdadeiras e oportunas ocasiões de encontro, de 
diálogo, de celebração, de proximidade entre o pastor 
e os fiéis cristãos, de destruição de muros humanos 
(tão frequentes!) e de construção eclesial. 

Estes encontros arciprestais, que são destinados a 
todos os colaboradores/responsáveis paroquiais,  no-
meadamente,  Conselhos  Económicos (Fábricas da 
Igreja), Catequistas, Ministros Extraordinários da Co-
munhão (MEC’s), Confrarias e Irmandades, Comissões 
de Festas, Centros Paroquiais, Grupos Corais, Leitores 
e Acólitos, vão continuar. Os próximos encontros, que 
devemos marcar na nossa agenda, são os seguintes:
06/03/2020 — Comunidades mais abertas e missio-

nárias 
22/05/2020 — S. Bartolomeu dos Mártires e as Visitas 

Pastorais

Quem foi S. Bartolomeu dos Mártires (17)
A beatificação de Frei Bartolomeu dos Mártires
A deveção a S. Bartolomeu dos Mártires foi pedida 

pela Igreja em Portugal para a glória de Deus. Que essa 
união de oração nas Igrejas particulares aconteça na 
nossa atitude orante pessoal e, de modo mais comuni-
tário, em todas as comunidades cristãs.

Somos convidados à reflexão sobre a santidade de 
Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, Pastor ao serviço 
da Igreja-comunhão. Tal constitui anuência à orientação 
pastoral do Santo Padre para o novo milénio, quando 
solicita empenho para que a Igreja se torne “casa” e 
“escola” de comunhão.

Para o reconhecimento da santidade do Beato Bar-
tolomeu dos Mártires, em vida e após a sua morte, foi 
certamente decisivo o seu grandioso contributo para a 
renovação da Igreja de sua época. 

Desde 20 de Janeiro de 2016, entrou em fase final o 
processo de canonização. O Papa Francisco, em audiên-
cia à Congregação para a Causa dos Santos, autorizou 
a dispensa do milagre formalmente demonstrado para 
a declaração de santidade. 

O pedido em questão ressaltava seu entusiamo, sua 
dedicação, criatividade e ousadia na hora de responder 
aos problemas do seu tempo. Além de referir-se a ele 
como um pastor exemplar, verdadeiramente inesque-
cível e enaltecer suas obras de caridade e formação.

Em 6 de Julho de 2016, foi anunciado que o Papa 
Francisco decidiu canonizar Bartolomeu dos Mártires 
através do processo de equipolência. A leitura solene do 
Decreto aconteceu em Braga, no dia 10 de Novembro 
de 2019.
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19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António Bento Queirós e família
— António do Bento Pires
— Em honra de S. Lourenço
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel Ferreira Clemente, epsosa, genro e família
— Manuel Marques da Silva e pais
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Boaventura Pires, marido e filha
— Maria da Silva Cruz e filho
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— P.e António Ferreira Afonso e P. e José Pires Afonso 

e família
— P.e Manuel Ferreira da Torre e pais
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados
— Ana Cristina Sousa Lenha 
— Aurélio Alves Martins Cepa
— Claudio Gonçalves da Torre e esposa
— Emília dos Santos Hipólito, marido, filhos e genro
— Emílio Martins Fernandes do Monte
— José Dias Lopes e esposa
— Júlia Martins Leite
— Lucinda Moreira dos Santos, marido, filho e genro
— Manuel da Costa Neiva e família
— Manuel Fernandes Catarino Faria
— Manuel Rodrigues Felipe do Monte
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos Oscar 

Alexandre e Laurindo Fernando
— Matelina Fernandes Faria e filha Maria Elisa Faria 

Leite
— Rodrigo Alves Lima 
— Rodrigo Deveza, esposa, pais e sogros
— Rosa Gonçalves da Costa 
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e 

Jaime Manuel
— Zacarias Cardoso Martins
— Zacarias Martins Afonso e família
— Zacarias Martins Cardoso e Maria Olinda Fradique 

Gonçalves Souto
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins    
Quinta-feira  27 de fevereiro
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abílio Eiras Barreiro
— António da Ponte e Silva, mãe e sogra
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Francisco Gomes da Silva
— Laurentina da Silva e António Félix
— Maria Alves Barros e marido
— Maria Jacinta dos Santos Alves
— Rosa Moreira da Silva Barreira
— Teresa Pimenta Guimarães, irmãos e pais
— Virgínia da Cruz Barros e família
— Zulmira Lima dos Santos e família
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Maria da Anunciação Pereira da Silva e familia

Segunda-feira 24 de fevereiro
09h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Santíssimo Sacramento

Exposição do Santíssimo até às 15h00
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Manuel Gonçalves Marques e Clementina Lopes 

de Miranda
— Manuel Neiva Losa e Maria Augusta Neiva Losa
— Noémia Martins da Silva e marido
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Não há missa
Terça-feira  25 de fevereiro
09h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Santíssimo Sacramento

Exposição do Santíssimo até às 15h00
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Não há missa
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Não há missa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Não há missa
Quarta-feira 26 de fevereiro

Cinzas – Início da Quaresma
18h00 – igreja matriz de Fão
— Intenção particular
— Ana Faria de Carvalho e pais
— Emília Gaifem Morgado
— Isaura Lopes Ribeiro e marido
— Joaquim Cangostas Ferreira
— Maria dos Anjos Morgado e marido 
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos 
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Arminda Martins Alves Ferreira 
— Manuel Ferreira Martins e Familia 
— Maria Fernanda Fiuza de Sousa Cunha (mc Confraria 

de S.to António)
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
— Intenção particular
— Maria de La Salette da Graça Costa Sanches
— Virgínia de Barros Lima, marido e filho
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— S. Bartolomeu dos Mártires
— Abílio Neves Catarino e pai
— Domingos Santos da Silva e sobrinho João Diogo
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel Carreira de Azevedo
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Lau-

rinda e José
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Martims Catarino e Manuel Alves Félix
— Modesto Nascimento Bártolo

16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
18h00 – igreja matriz de Fão

Encerramento do CPM
— Pelos Noivos
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Neves Catarino (1.º Aniv.º)
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido e 

familia (mc filha Helena)
— António Pereira de Azevedo e familia
— José Domingos Martins Vilas Boas 
— Paulino Caseiro dos Santos
— Rosa Alves Azevedo
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Maria Cardoso dos Santos (1.º Aniv.º) 
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Carlos Alberto Lopes Martins (30.º dia)
— Artur Ramos Guimarães (1.º Aniv.º)
— Maria do Céu André Eiras (1.º Aniv.º)
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Adelino Martins Ferreira de Oliveira
— Álvaro Pereira Catarino  (mc  pessoa amiga)
— António Martins de Matos, pais
— António Martins de Matos, pais,irmã e Marcelino Lima 

Neves, pais e irmã
— José Figueiredo Sa, pais,e família
— José Martins Neves (30.º dia)
— Manuel Rodrigues Ferreira
Domingo           01 de março
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Paroquianos
— Irmãos da Confraria do Santissimo 
— Adelino da Lage Maciel e família (mc esposa)
— Carolina Alves Nogueira, marido e filhos 
— Florinda Faria Costa, marido e família (mc Maria Sá)
— Raúl Manuel Carvalho de Faria
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Deolinda Losa  Couto (30.º dia)
— Alminhas da Casa Marques
— Álvaro Catarino Santa Marinha e familia
— Almerinda Martins Sa Pereira, marido e nora
— Armando Morgado Pereira
— José Alves Vilas Boas
— José Martins Ferreira de Oliveira, esposa e família
— Manuel Martins Afonso, esposa, filhos e família
— Maria do Vale Morgado, marido, filho e família
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h15 – igreja matriz de Esposende
— S. Bartolomeu dos Mártires

No final, Adoração do Santíssimo até às 19h00
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento

19h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Guilhermina Soares de Pinho
— Manuel Gonçalves Marques e Clementina Lopes 

de Miranda
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Maria Teresa Gomes Vieira
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Almerinda de Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Ana Alves Ferreira e marido
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, pais, filhos e 

família
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha, pais 

e sogros
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Arlindo Fernandes e Maria Celeste Pires
— Balbina Ferreira Afonso e família
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Irmãos da Confraria do SS.mo Sacramento
— Joaquim da SIlva Vale e sogros
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e 

sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel Gonçalves Rossas, esposa e filho
— Maria Amélia Alves Ferreira
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto
Sexta-feira 28 de fevereiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Maria da Conceição Meira Vila Chã
— Maria do Céu André Eiras
18h00 – igreja matriz de Fão 
— Almas
— Almerinda Pereira Campos, marido e Cordelina 

Moledo
— Ana Faria de Carvalho e Adelaide Teixeira
— António Fernandes Gaifem, esposa, filhos e Mathias
— Elias Miranda Trindade e António Pedras do Vale
— Joaquim Cangostas Ferreira
— Manuel de Jesus Nascimento Júnior e Isaura Ferreira 

Neves
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Teresa Martins Alves Felgueiras e família e José 

Maria de Brás Lima e família 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino e filho (mc filho Joaquim)
— Aurélia Linhares de Campos
— Joaquim Emílio Carreirinha Faria
— Joaquim Sá Fernandes
— Manuel Moreira da Venda
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Lau-

rinda e José
— Maria Alcinda Deveza Queiroga
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis
— Ramiro Vilas Boas Cruz (mc filha Carmélia)
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Carlos Alberto Lima da Silva e pai
Sábado 29 de fevereiro 
16h30 – Paróquia de Rio Tinto
— Justina Rosas da Silva (1º Aniv.) 

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


