
Domingo do Baptismo do Senhor
1.ª Leit. –  Is 42, 1-4. 6-7; 
Salmo – Sal 28 (29), 1-2. 3ac-4. 3b e 9b-10;
2.ª Leit. –  At 10, 34-38;
Evangelho – Lc 3, 15-16. 21-22.
De Belém ao Jordão, trinta anos de silêncio vão. O 

Batismo do Senhor é a primeira aparição pública, de 
Jesus de Nazaré, que o Pai manifesta agora, diante do 
Mundo, como seu Filho muito amado!

Existe uma estreita relação entre o Batismo de Cristo 
e o nosso Batismo. Pois no Jordão, os céus abriram-se, 
para indicar que o Salvador nos descerrou o caminho 
da salvação e nós podemos percorrê-lo, precisamente 
graças ao novo nascimento, da água e do Espírito, que 
se realiza no Batismo cristão.

A festa do Batismo do Senhor serve-nos de referência 
para refletirmos acerca do nosso próprio Batismo. E as 
leituras bíblicas dão-nos par isso tema abundante.

Quando Jesus foi batizado, o Espírito desceu sobre 
Ele e uma voz se fez ouvir no Céu: “Tu és o Meu Filho 
muito amado: em ti pus todo o Meu enlevo”.

Também nós, pelo Batismo, fomos feitos filhos 
de Deus. E se filhos, também herdeiros, como diz S. 
Paulo. Que acontece muitas vezes? Acontece que nós 
queremos os direitos de herdeiros sem cumprirmos os 
deveres de filhos.

Filho é aquele que fala com o Pai. E por isso como 
filhos de Deus, também nós devemos falar com Ele. O 
próprio Jesus assim nos ensinou: «Dizei assim: “Pai 
nosso…”»; «entra no teu quarto, fecha a porta e reza 
em segredo a teu Pai».

Filho é aquele que tem plena confiança no Pai. 
Jesus recomendou-nos: «Não vos preocupeis com o 
que haveis de comer, beber ou vestir. Os pagãos, esses 
sim, preocupam-se com tais coisas; porém o vosso Pai 
celeste bem sabe que tendes necessidade de tudo isso» 
(Mt 6,31-32). É de reparar que o Evangelho conta-nos que 
Jesus depois de ter sido batizado, começou a orar, isto 
é, a falar com o Pai.

Filho é aquele que cumpre a vontade do Pai, que 
vive dela como se fosse o seu alimento, a sua respira-
ção. Jesus um dia disse aos discípulos: «Eu tenho um 
alimento que vós não conheceis. O meu alimento é fazer 
a vontade do Pai».

Por isso, como filhos de Deus, procuremos falar com 
o Pai, confiemos n’Ele e façamos sempre a Sua vontade. 
Será que assim temos procedido? Será que temos falado 
com Deus o necessário? Será que temos mesmo confian-
ça n’Ele? Que temos feito do nosso Batismo?

Podemos dizer que sim, contudo, quando nos quei-
xamos que Deus não faz caso de nós, que nos castiga 
sem o merecermos, quando nos queixamos que Deus 
faz sofrer os inocentes, quando tudo isto acontece, não 
estaremos nós a rejeitar Deus como Pai e a considerá-l’O 
um padrasto no pior sentido do termo. Mas Jesus recor-
da-nos: «Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas 
aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos Céus 
dará coisas boas àqueles que Lhas pedirem?» (Mt 7,11).
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Telefones: P. Delfim Fernandes – 962601317 
 P. Rui Neiva – 965374530
 P. António Lima – 935352918
emails:  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  .................................................  17h30 – 18h00
Quinta  ...............................................  17h30 – 18h00
Sábado................................................ 15h00 – 16h00

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

(continua)

Uma Igreja Sinodal e Samaritana
Do Documento preparatório do Sínodo dos Bispos 2023

Uma Igreja constitutivamente sinodal
Jesus, a multidão, os apóstolos
Alguns seguem Jesus mais explicitamente, expe-

rimentando a fidelidade do discipulado, ao passo que 
outros são convidados a regressar à sua vida quotidia-
na: no entanto, todos dão testemunho da força da fé que 
os salvou. Entre aqueles que seguem Jesus, destaca-se 
nitidamente a figura dos apóstolos, aos quais Ele pró-
prio chama desde o início, destinando-os à mediação 
autorizada da relação da multidão com a Revelação e 
com o advento do Reino de Deus. A entrada em cena 
deste terceiro ator não se verifica graças a uma cura 
ou conversão, mas coincide com o chamamento de 
Jesus. A eleição dos apóstolos não é o privilégio de 
uma posição exclusiva de poder e de separação, mas 
sim a graça de um ministério inclusivo de bênção e 
de comunhão. Graças ao dom do Espírito do Senhor 
ressuscitado, eles devem salvaguardar o lugar de Jesus, 
sem o substituir: não para colocar filtros à sua presença, 
mas para facilitar o seu encontro.

Jesus, a multidão na sua variedade, os apóstolos: eis 
a imagem e o mistério a contemplar e aprofundar conti-
nuamente, a fim de que a Igreja se torne cada vez mais 
aquilo que é. Nenhum dos três atores pode abandonar a 
cena. Se Jesus não estiver presente e outra pessoa ocupar 
o seu lugar, a Igreja tornar-se-á um contrato entre os 
apóstolos e a multidão, cujo diálogo acabará por seguir 
o enredo do jogo político. Sem os apóstolos, autorizados 
por Jesus e instruídos pelo Espírito, a relação com a ver-
dade evangélica interrompe-se e a multidão permanece 
exposta a um mito ou a uma ideologia a respeito de Jesus, 
quer o aceite quer o rejeite. Sem a multidão, a relação dos 
apóstolos com Jesus corrompe-se numa forma sectária 
e autorreferencial de religião, e a evangelização perde a 
sua luz, que provém da revelação de si que Deus dirige 
a quem quer que seja, diretamente, oferecendo-lhe a sua 
salvação.

Além disso, há o ator “extra”, o antagonista, que traz 
à cena a separação diabólica dos outros três. Diante da 
perspetiva inquietadora da cruz, há discípulos que vão 
embora e multidões que mudam de humor. Para evitar 
os enganos do “quarto ator”, é necessária uma conversão 
contínua. A este propósito, é emblemático o episódio do 
centurião Cornélio (cf. At 10), precedente ao “concílio” 
de Jerusalém (cf. At 15), que constitui um ponto de refe-
rência crucial para uma Igreja sinodal.

Contas do Grupo Coral (Fonte Boa)
O Grupo Coral de Fonte Boa apresentou as suas 

contas referentes ao ano de 2021, que foram as se-
guintes:
Total de receitas  ............................................. 840,00 €
Total de despesas  ............................................ 110,00 €
Saldo  .............................................................. 730,00 €

O saldo foi entregue à Fábrica da Igreja.

Contas da Confraria das Almas (Fão)
A Confraria das Almas de Fão apresentou as 

suas contas referentes ao ano de 2021, que foram 
as seguintes:

Receita
Anuais/Esmola  ............................................ 1.250,00 €
Peditório no Cemitério  ....................................345,00 €
Esmolas da Caixa das Almas  ..........................360,00 €
Total  ............................................................ 1.955,00 €

Despesa
Missas estatutárias  ......................................... 120,00 €
Missas de 30.º Dia  .......................................... 100,00 €
Zeladora do Altar (flores)  ................................. 40,00 €
Total  ............................................................... 260,00 €
Saldo  ........................................................... 1.695,00 €

O saldo foi entregue e já depositado na conta da 
Fábrica da Igreja.

Direitos Paroquiais em pagamento
Em muitasparóquias começa agora o pagamento dos 

Direitos Paroquiais, que entram no Fundo Paroquial 
(gerido pela Fábrica da Igreja) e do qual se pagam as 
despesas da vida e apostolado da Comunidade.  

De acordo com as normas e os costumes da Igreja 
em Portugal, cada família cristã deve contribuir, 
anualmente, para estas despesas da comunidade cristã 
a que pertence com o correspondente a um dia de 
salário familiar.

Recorde-se que, muitas famílias ainda não satisfi-
zeram este dever referente ao ano de 2021.

Inscrições no CPM
Informa-se ainda que continuam abertas as inscri-

ções para o CPM, que decorrerá aos Sábados, entre 
janeiro e fevereiro de 2022, no Centro Paroquial de 
Antas (S. Paio). 

As inscrições devem ser feitas junto dos Párocos e 
a ficha pode ser descarregada e inscrição em

Inscreve-te!... Vale a pena participar!...

Caminhada do Advento/Natal

 ►►►►►►►►►►►►



— Emílio Martins Fernandes do Monte
— Joaquim Gonçalves Santos Moinho e família
— José da Conceição Correia 
— Manuel Dias Fernandes Herdeiro
— Manuel Fernandes Dias, esposa e Beatriz Gonçalves 

Ribeiro 
— Manuel Rodrigues Filipe do Monte, pais e irmão 
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos Óscar Ale-

xandre e Laurindo Fernando 
— Maria Barros do Monte, Adelino Barros Monte, es-

posa, irmão António e pais
— Maria de Jesus Real Tomé
— Maria de Lurdes Pereira da Silva, pais e irmãs 
— Maria dos Anjos Ribeiro Dias
— Maria Leonilde, Joaquina Real e família 
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e Jaime 

Manuel 
— Zacarias Cardoso Martins
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Cândido Pereira Dias Vinha e família e António Fer-

nandes Pereira e família
— Cristina Maria Ferreira Carreira
— Deolinda dos Santos Barbosa e marido
— Dolores Fernandes Morais
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel Carreira de Azevedo
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Amélia Pontes Miranda
— Maria Carolina Azevedo da Venda
Quinta-feira  13 de janeiro
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora de Fátima
— Intenção Particular
— Adérito Agante Salgueiro
— José Alexandre Costa Nunes da Silva
— Maria da Silva Duarte e marido
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António Brito Gomes, esposa e genro
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Francisco Gomes da Silva, esposa e sogros
— Joaquim Gonçalves Ferreira e família
— Maria Barreiro Matos, pais e tia
— Teresa Moreira Gomes, marido, irmão, filhos e nora
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Amélia Pires Boaventura, pais, cunhado e sobrinho
— Ana de Lemos Brás, marido e filho
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, pais e filhos
— António de Jesus Monteiro
— António Fernando Cardoso Pires
— António Gonçalves Jorge Junior e esposa
— Augusto Rafael Couto da Costa
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Helder Rento de Lemos Couto
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel Alves da Silva e esposa
— Manuel de Jesus da Silva e famila
— Manuel Torres Barbosa e família
— Nuno Filipe Boaventura e Sá
— Nuno Tiágo Brás de Sá e mãe
— Rosa de Abreu Baltazar, neto e família

Segunda-feira 10 de janeiro
17h00 – igreja da Misericórdia (Esposende)
— Intenção Particular
— Eugénia Miranda Igreja, marido e genro
18h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Adelaide Campos Gonçalves e pais
— António Pereira Ribeiro
— Joaquim Dias Fernandes Herdeiro
— Maria Pereira dos Santos
Terça-feira  11 de janeiro 
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— José Luís Quinta
— Maria do Sameiro Laranjeira Pérola
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Filipe Manuel Martins da Silva
— Gabriel Francisco Barros e esposa
— Joaquim Moreira Barros e família
— Manuel de Miranda, esposa, sogra e tia
— Manuel Fonseca da Cruz
— Manuel Gomes da Quinta e família
— Maria Alves Barros e marido
— Rita Fernandes da Costa
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— António Fernandes de Faria, esposa e filho
— António Gonçalves da Cruz e esposa
— João dos Santos Pereira, pais e sogros
— Maria Gomes Vilas Boas e família
— Maria Gonçalves Estela e marido
— Sérgio Miguel da Silva Ribeiro e tios 
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— António Lima dos Santos, pais e sogros
— Beatriz Pinheiro Neto, marido, filhos e nora
— Filipe Baltazar da Torre
— Glória Gonçalves Pires, marido, filho e genros
— Hilário de Miranda Nascimento e esposa
— João da Silva Fortunato Boavenrura e família
— Juca Araujo Vieira, filho, sogros e avós
— Manuel Boaventura da Silva, esposa e filho
— Manuel Ferreira da Silva, esposa e nora
— Maria Alice Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Maria Gonçalves Roças, marido e genro
— Olivia Barbosa, marido, pais e ermãos
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso e 

família
Quarta-feira 12 de janeiro 
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Clementina Lopes de Miranda e Manuel Gonçalves 

Marques
— Francisco Diogo Fernandes
18h00 – igreja matriz de Fão
— António dos Anjos Mendanha e pais
— Emília Araújo
— João Miranda de Jesus Ferreira e Teresa Alves da Lage
— José Ferreira da Costa
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Adelino Dias Fernandes 
— Adelino Moreira Marques Casais
— Emílio do Monte Gonçalves Real 

19h15 – igreja paroquial de Gandra 
— Ação de Graças pelos 30 anos de Matrimónio de 
  Rosália e Manuel
— Almerinda Martins Sá Pereira, marido e família
— Alminhas da Casa Marques
— Avelino Miranda Figueiredo
— Rosa Coutinho, irmã Maria e sobrinhos
Domingo           16 janeiro
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Amélia Abreu Baltazar
— Ana de Lemos Brás
— Manuel da Silva Roças
— António de Jesus Monteiro
— Hélder Renato de Lemos Couto
— Joaquim de Lemos Neto
— José Manuel Neto Gomes
— Laurinda Barbosa Fernandes
— Manuel Boaventura da Silva
— Manuel Alves da Silva
— Nuno Filipe Boaventura e Sá
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Paroquianos
— Adelaide Ferreira Barroselas, filho e nora 
— Adelino da Lage Maciel (mc esposa)
— Aida Pereira de Azevedo (2)
— Brilhantina Ferreira da Silva e marido (mc filha Carolina)
— Domingos Santos Silva e família (mc esposa)
— José António Alves Júnior (mc Ass. do Sag. Cor. de Jesus)
— José Gonçalves Neiva, esposa e família 
— Manuel Alves Rosa Lopes (mc pessoa amiga)
— Maria Alice de Sousa Martins
— Maria de Jesus Dias Gomes e António Luís da Silva 
— Maria de Lurdes Martins Orfão 
— Maria Fernandes Pereira e marido(mc pessoa amiga)
— Paulo da Silva Gonçalves 
— Virginia Alves dos Santos e família (mc filha Celeste) 
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
— Santíssimo Sacramento

Adoração do Santíssimo até às 12h30
10h30 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
— Américo Fiuza da Silva (mc filha Deolinda)
— Carminda dos Santos Martins do Monte (mc neta Vanes-

sa)(01)
— Manuel Fernandes Pereira, esposa e restante família
— Urbano Gomes Martins e esposa (mc neta Susana)
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h15 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Soledade

Sexta-feira 14 de janeiro
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Arminda Lopes de Miranda
— Clementina Lopes de Miranda e Manuel Gonçalves 

Marques
— Rosa Gomes Pereira de Barros e filhos
18h00 – igreja matriz de Fão 
— Angelina Mariz Pereira
— Elias Miranda Trindade e António Pedras do Vale
— Gracinda Fernandes Branco e marido
— Joaquim Dias Fernandes Herdeiro
— Teresa Alves da Lage
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— José da Conceição Correia
— Maria Alice Condesso Solino 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— António Escrivães Gonçalves e irmãs Arminda e Virgínia
— Cristina Maria Ferreira Carreira
— Gabriel Campos Santil
— Joaquim Gonçalves Barbosa, esposa, Rosa, Laurinda 

e José
— Manuel Moreira da Venda e filha
— Manuel Rodrigues Ferreira e esposa
— Maria do Céu Catarino de Oliveira
— Palmira Azevedo Carreira, pais e sogros
— Rosa Cruz Veiga
Sábado 15 de janeiro
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel, P.e Paulino e P.e Cândido
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Manuel Gonçalves Jorge
— António Fernando Cardoso Pires (1.º Aniv.º)
— Hilário de Miranda Nascimento (1.º Aniv.º)
— João da Silva Fortunato Boaventura (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Ancília Pires Ferreira (30.º Dia)
— Daniel de Oliviera Ribeiro (30.º Dia)
— Manuel Reis Saraiva (30.º Dia)
— Ernesto dos Anjos Neves  (1.º Aniv.º)
— Maria Filomena Monteiro Sá Pereira (1.º Aniv.º)
— Virgínia Pereira Catarino (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Manuel de Sousa Ferreira (30.º Dia)
— Helena Fernandes Grilo Cruz (1.º Aniv.º)
— Maria Martins Carreirinha (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Aida Pereira de Azevedo (1)
— António Miranda da Silva 
— José António Alves Júnior 
— Manuel Alves Rosa Lopes (mc pessoa amiga) 
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Secundino do Moínho Reina (30.º Dia)
— Maria Irene Real de Freitas (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Leonel da Costa Loureiro (30.º Dia)
— António Terra Fernandes Loureiro (30.º Dia)
— Susana Maria da Silva Miranda (1.º Aniv.º)
— José Vitória Vilar (1.º Aniv.º)
— Raquel Maria Braga Pinto Macedo (1.º Aniv.º)
— Salvino Ferreira Leitão (1.º Aniv.º)  
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