
3.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. – Ex 17, 3-7; 
Salmo – Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9; 
2.ª Leit. – Rom 5, 1-2. 5-8;
Evangelho – Jo 4, 5-42.

A Liturgia Quaresmal convida-nos neste 3.º Do-
mingo a meditar sobre a água sobrenatural, a vida 
da graça em nós.

A sede é um tormento que não se pode aguentar 
nem iludir por muito tempo. A desidratação causa 
um mal-estar progressivo e pode conduzir à morte 
rapidamente.

Por isso, este elemento da natureza é essencial ao 
organismo humano, de tal forma que 70% do nosso 
corpo é água que vai pondo em movimento saudável 
todo o organismo humano.

Para todo o universo, pode dizer-se que onde há 
água, aí podemos encontrar a vida; onde não a há, 
com certeza não há seres viventes.

Jesus recorre à imagem da água para nos falar 
de um bem sobrenatural importantíssimo: a graça 
santificante, a participação da vida divina na criatura 
racional.

Ao ver este mundo em convulsão, sempre des-
contente e a reclamar, de tal modo que parece que 
nada o pode contentar, podemos diagnosticar que a 
crise que sofre é de sede, de falta desta vida divina.

Nos tempos que vivemos, com o problema global 
da pandemia Covis-19 é preciso ser corajoso, audaz, 
para nos aproximarmos das pessoas e vencer a sua 
repugnância ao diálogo. Mas também é preciso ser 
corojaso para limitarmos os nossos contactos ao es-
sencial, à caridade, que é alimentada pela esperança. 
A mulher é conquistada pela audácia de Jesus que 
lhe dirige a palavra, ao contrário de todos os outros 
judeus que, por um falso zelo, os desprezavam, 
negando-lhes a saudação normal. A pandemia não 
nos deve deixar indiferentes, mas também não nos 
deve  afastar da caridade nas nossas atitudes e ações.

Embora tenha respondido com uma certa des-
confiança e ironia, a mulher mostrou-se sensível a 
este gesto humano de Jesus. Os Apóstolos, quando 
chegaram ao lugar onde Jesus ficara, admiraram-se 
de Ele falar com uma samaritana. «Respondeu Lhe 
a samaritana:  “Como é que Tu, sendo judeu,  me 
pedes de beber, sendo eu samaritana?” De facto, os 
judeus não se dão com os samaritanos.»

Neste tempo difícil que estamos a atravessar, 
vivamos a atravessar, vivamos com esperança, le-
vando a Caridade a quem dela precisar, defendendo 
sempre a vida, e uma vida vivida com a dignidade 
dos Filhos de Deus.
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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  .......................................................  Encerrado
Quinta ...................................... . .............  Encerrado
Sábado................................................   15h00 – 16h00

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

Coronovírus – Nota Pastoral
O Arcebispo de Braga, numa nota pastoral intitu-

lada “Lutar de forma original contra o conoravírus”, 
informa que no Domingo de Páscoa o “Compasso” ou 
“Visita Pascal” «não se irá realizar», devendo cada 
família, encontrar, «no aconchego» do lar, «modos 
festivos de celebrar este dia especial».  

«Conhecedores da situação atual e interessados 
na contenção do coronavírus (Covid-19) cabe-nos 
lutar arduamente contra todas as fontes possíveis de 
contágio», sustenta D. Jorge Ortiga. 

A decisão foi tomada depois de ouvidos o Conse-
lho de Arciprestes, o Conselho Episcopal e o Cabido 
Primacial, em reuniões para abordar alterações para 
o Tempo da Páscoa. 

Neste período em que se verifica uma maior 
propagação da epidemia, o Arcebispo pede «atenção 
redobrada» aos grupos de «maior risco», nomea-
damente crianças e idosos, devendo os Centros de 
Dia e Lares de Idosos seguir as recomendações do 
Ministério da Saúde. 

«As visitas devem ser evitadas, ou mesmo restritas, 
assim como um cuidado atento aos processos de hi-
gienização pessoal e desinfeção dos espaços», alerta. 

Aos responsáveis de escolas e colégios ligados 
à Igreja Católica, D. Jorge Ortiga pede que acom-
panhem de perto as recomendações e decisões do 
Governo, ficando obrigados a suspender a catequese e 
atividades dos grupos de jovens «sobretudo nas áreas 
mais afetadas, e nas quais se determina o encerra-
mento dos estabelecimentos de ensino». 

Na nota pastoral, que começaremos a publicar na 
íntegra na próxima semana,  o Arcebispo dá também 
algumas orientações pastorais concretas no sentido 
de combater a propagação do Covid-19 já comunica-
das pela Conferência Episcopal Portuguesa, pedindo 
«prudência nas celebrações e espaços litúrgicos». 

Neste momento, a Arquidiocese de Braga não 
pensa em suspender as eucaristias dominicais, mas 
não o deixará de fazer se vier a ser necessário. 

D. Jorge Ortiga pede a todos e, particularmente, 
aos padres, religiosos e leigos, que observem, «seria-
mente e com solicitude ética», as indicações desta 
Nota Pastoral, bem como as divulgadas pela OMS 
(Organização Mundial da Saúde) e pela Direçã-Geral 
da Saúde. 

Para já ficam suspensas as Confissões Quaresmais 
individuais (sendo permitida a «absolvição coletiva»), 
as «24 horas para o Senhor», as Procissões da Semana 
Santa e outras, e a Visita Pascal.

No que se refere à Semana Santa, numa nota an-
terior, o Sr. Arcebispo tinha determinado já para toda 
a Arquidiocese, que «ficam canceladas as procissões e 
os concertos da Quaresma e Semana Santa. A realiza-
ção das exposições fica ao critério dos organizadores».

Na mesma nota pede ainda que se mantenha «o 
ambiente decorativo nas ruas, assim como a abertura 
dos calvários. Pede-se aos comerciantes que decorem 
as suas montras com motivos alusivos a esta quadra».

Mensagem do Arcebispo para a Quaresma
– Quaresma, tempo de renovação eclesial. Respi-

ramos e testemunhamos insatisfação. Na Arquidiocese 
de Braga já muito se tem feito, mas podemos ir sempre 
mais longe. Deixemo-nos interpelar pela entusiasman-
te pergunta: Que rosto queremos para a Igreja, hoje, 
aqui e agora? Não podem ser os outros a responder. A 
solução está nas mãos de cada um. Mais do que nunca 
precisamos de radicalidade nas opções e nas atitudes.

A nossa vida é insubstituível no projecto de Deus 
para a sua Igreja. Mas, como vivemos esta correspon-
sabilidade. Tristes? Desalentados? Desanimados? Com 
S. Bartolomeu dos Mártires temos de “arder”, colocar 
paixão, mostrar alegria e radicaldade nas opções pes-
soais e pastorais 

– Quaresma, tempo de profetismo social. A Igreja 
não é uma casa fechada. Deve ter as portas abertas para 
conhecer e amar o mundo. S. Bartolomeu dos Mártires 
seguiu o caminho da diferença, numa identidade que 
não se confundia mas que transformava as situações. 
Não podemos ter medo de denunciar, de incomodar, 
de propor alternativas. Somos profetas de um mundo 
diferente. Cito uma parte da mensagem do Santo Pa-
dre para a Quaresma: “Colocar o mistério pascal no 
centro da vida significa sentir compaixão pelas chagas 
de Cristo crucificado presente nas inúmeras vítimas 
inocentes das guerras, das prepotências contra a vida, 
desde o nascimento até à morte do idoso, das variadas 
formas de violência, dos desastres ambientais, da iní-
qua distribuição dos bens da terra, do tráfico de seres 
humanos em todas as suas formas e da desenfreada de 
lucro, que é uma forma de idolatria”.
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— Joaquim Cangostas Ferreira
— José Ferreira do Vale e esposa Ilidia e filhos Júlio 

e António
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Arminda Marques de Almeida, marido e nora
— Zacarias Cardoso Martins 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— S. José
— Santa Luzia
— Abílio Neves Catarino e pai
— Ação de graças à Sra. de Fátima e ao Coração de 

Jesus
— Lúcia Sá Escrivães
— Manuel Alves Félix e Maria Martins Catarino
— Manuel Carreira de Azevedo
— Manuel da Cruz Torres e filho Mário
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Lau-

rinda e José
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
— Marieta Azevedo Carreira, marido e família
— Rosa do Espirito Santo, marido e irmã
— Rosa Ramos Vasco
Quinta-feira  19 de março
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abel Faria da Fonte, esposa, pais e sogros
— Abílio Eiras Barreiro
— Adelaide Lopes Pinheiro
— Adelino Ribeiro da Costa Faria
— António Brito Gomes, esposa e genro
— António Félix da Cruz, esposa e filho, e Félix de 

Jesus Pereira e esposa
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Delfim da Cruz Martins e família
— Emília Gomes Barbosa, marido e cunhada
— Joaquim Faria dos Santos e sua família
— Joaquim Pereira Gonçalves, esposa, genros Marti-

nho e José
— Lino Gomes da Costa, pais, irmãos, cunhados e 

sobrinhas
— Maria Jacinta dos Santos Alves
19h00 – igreja matriz de Esposende
— S. José
— Américo da Silva Loureiro e José Maria Barros 

Lima Costa
— Armindo Ferreira Gomes
— Celina André Eiras e marido
— Manuel Neiva Losa e Manuel Barreira
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— S. José
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
 Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Albino Gonçalves Penteado
— Alfredo Marques da Silva e filho
— António Jorge Miranda Pires e família
— Arlindo Fernandes
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Balbina Ferreira Afonso e família
— Carlos Manuel Cruz da Silva
— David Francisco Ramos Dias e família
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel de Jesus da Silva
— Maria Celeste Pires e família

Segunda-feira 16 de março
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Abílio Gonçalves Regado
— Maria Angelina Pereira da Lage e filho João Pedro
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Carlos Morais da Benta
— Elvira Gaifém da Costa
— Maria Helena Morgado Caseiro
— Paulo Maria da Silva Sá Ribeiro, pais e irmãos
— Preciosa Pereira Lima
— Joaquim Dias Fernandes Herdeiro  (mc Irm. Bom Jesus)
— Maria dos Anjos Gonçalves Torres (mc Irm.  Bom Jesus)
— Maria Gonçalves do Norte (mc Irm. do Bom Jesus)
— Otília Lavandeira do Monte (mc Irm. do Bom Jesus)
— Rosa Cardoso Torres da Fonseca (mc Irm. do Bom Jesus)
Terça-feira  17 de março
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Eduardo Pereira Viana e família
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Aurélio Lopes Figueiredo e família
— Carolina Figueiredo dos Santos e família
— Conceição Moreira Ferreira, marido e sogra
— Francisco Gomes da Silva
— José Alves do Paço, esposa, filho e genros
— José Manuel Azevedo Cachada e família
— Maria Celeste de Oliveira , mãe e tia
— Maria Moreira Gomes da Cruz, marido e Joaquina 

Moreira Gomes e marido
— Mário Vieira de Sousa e esposa
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Adelina Lopes Miranda e família
— Angelina Gonçalves Miranda e família
— Antonio Miranda Domingues e família
— João dos Santos Pereira, pais, irmã e sobrinho
— Joel Martins Carvalho
— Jorge Fontão Pereira e família
— José Armando Gomes Bacelo e família
— Manuel António Gonçalves Moreira, esposa e filhos
— Manuel Alves Salgueiro e esposa
— Manuel Castro Miranda
— Manuel José Brito Figueiredo
— Manuel Martins Ferreira
— Manuel Moreira Carvalho,Pais e Sogros
— Maria Auxilia Moreira Domingues e Joaquim Fon-

tão Pereira
— Maria Júlia Pereira
— Mário Azevedo Sá
— Olívia Mineiro Correia
— Orlando Hipólito, Filho António Carlos e família
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— António do Bento Queirós e família
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Emília Gonçalves da Silva Neto e família
— Manuel da Silva Sá e Ana Penteado
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Maria Alice Afonso, pais cunhado e família
— Maria da Silva Cruz e filho
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
Quarta-feira 18 de março
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Anselmo Novo e família
— João Rodrigues Vilarinho e família
18h00 – igreja matriz de Fão
— Joaquim Cangostas Ferreira

19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Sara Condesso Siano (30.º dia) 
— Manuel Ramos de Freitas (1.º Aniv.º) 
— Olindina Martins Catarino (1.º Aniv.º) 
19h15 – igreja matriz de Esposende
— João Paulo Lopes Ferreira (7.º Dia)
— Abílio Gonçalves Regado (30.º Dia)
— Aurora Gonçalves da Costa Pinto (1.º Aniv.º)
— Nelson Mendanha Carlos (1.º Aniv.º)
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Não há Missa
Domingo           22 de março

Visita Pastoral em Belinho
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
—  Irmãos da Confraria das Almas
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Irmãos da Confraria do Rosário
— S. José
— Adelino da Lage Maciel e família (mc filha Júlia)
— Adelino da Silva e familia
— Alfredo Pedreira de Faria (mc esposa)
— António Pereira Azevedo e familia (mc filha Mª. do Carmo)
— Domingos Santos Silva (mc Lauro Igreja)
— Henrique José da Lomba, esposa, e familia
— Herminda Alves do Paço, marido e filhos
— Júlia de Sá Maciel, marido e filhos (mc filho Manuel)
— Manuel Carreira de Azevedo
— Maria Alice de Sousa Martins
— Maria José de Sousa Gomes, marido e filho
— Paulino Caseiro dos Santos
— Paulo da Silva Gonçalves
— Raúl Manuel Carvalho de Faria
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Fonte Boa

No final, Adoração do Santíssimo até às 12h30
— Nossa Senhora de Fátima
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Santíssimo Sacramento
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Nossa Senhora de Guadalupe
— Avelino Miranda Figueiredo
— Armando Morgado Pereira
— Deolinda Losa Couto (1)
— José Maciel domingues
— José Pereira Lima e familia
— Manuel Afonso Sá Pereira, esposa e sobrinha Maria 

Rosa Portela
— Manuel Alves de Matos, esposa, filhos e Luís Alves 

Ferreira Neves e filhos
— Manuel Fernandes Pereira e Familia
— Manuel Ramos dos Santos e António Sá Pereira 

Lomba
— Manuel Rodrigues Ferreira
— Pai e familia, sogros e familia de João Tarrio
— Teresa Martins Alves Felgueiras e José Maria de Brás 

Lima e família
11h00 – igreja matriz de Fão
—  Irmãos da Confraria do Santissímo Sacramento
12h15 – igreja matriz de Esposende
— S. Bartolomeu dos Mártires
19h00 – igreja matriz de Esposende
— João Gonçalves dos Santos Patrão

— Maria da Silva Sampaio e marido
— Maria Emília Ramos Dias
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Paulo da Silva Gonçalves
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto
Sexta-feira 20 de março
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
18h00 – igreja matriz de Fão 
— Joaquim Cangostas Ferreira
— Elias Miranda Trindade e António Pedras do Vale
— Eugénio Graça da Silva e Maria de Lurdes Lopes 

Gaifém 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Neves Catarino e pai
— Álvaro Fernando Ermida Vinha
— Ana Maria de Campos Neves, pais e avós
— Florentino da Cruz Torres, filho Carlos Manuel, 

pais e sogros
— Flórida Alves Ermida e família
— Joaquim da Silva Bezerra e pais
— Joaquim Emílio Carreirinha Faria
— Joaquim Mariz da Cruz
— 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
— Ramiro Vilas Boas da Cruz
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— S. José (mc Odete Torres)
— S. Sebastião, S.to Amaro, S. Bento (mc Angelina)
— Circulina Fernandes Faria Torres e Delfino Machado 

Ribeiro 
— Emília dos Santos Hipólito, marido e filhos
— Emílio Martins Fernandes do Monte
— Francisco Pires Gajo e esposa
— Julia Martins Leite
— Manuel Alberto da Cruz Fernandes
— Manuel Fernandes Catarino Faria 
— Manuel Rodrigues Filipe do Monte
— Maria Alves Oliveira e esposa
— Olindina Martins Catarino, marido e pais
— Olivia dos Santos Fernandes
— Secundino Faria Hipólito, irmã Celestina e Maria 

Armanda 
— Zacarias Martins Afonso e família
— Zacarias Martins Cardoso e esposa
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernando Martins
Sábado 21 de março 

Visita Pastoral em Forjães
16h30 – Paróquia de Rio Tinto
— Paroquianos
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
18h00 – igreja matriz de Fão
— José Ferreira Graça (30.º Dia)
— Manuel Pires Moredo (30.º Dia)
— Maria de Fátima Solinho Martins (30.º Dia)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Não há Missa

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


