
1.º Domingo do Advento (Ano A)
1.ª Leit. –  Is 2, 1-5; 
Salmo – Sal 121 (122), 1-2. 4-5. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Rom 13, 11-14;
Evangelho –  Mt 24, 37-44.

Começa este fim de semana um novo ano litúrgico. 
Este ritmo de anos que se sucedem lembra-nos que a 
vida é um caminho e que o tempo de preparação para 
uma eternidade feliz no Céu se esgota, passa e não 
volta mais.

A Igreja anima-nos a que permaneçamos vigilan-
tes, isto é, atentos aos acontecimentos e chamadas de 
atenção, acordados e com capacidade de resposta às 
solicitações.

O Senhor virá ao nosso encontro. «Sucederá, nos 
dias que hão-de vir, que o monte do templo do Senhor 
se há-de erguer no cimo das montanhas e se elevará 
no alto das colinas.»

Com o primeiro Domingo do Advento, renova-se a 
promessa da vinda do Senhor e é-nos oferecido tempo 
de preparação para o Natal de Jesus, começando um 
novo ano litúrgico. Nele vamos celebrar os principais 
acontecimentos do mistério de Cristo.

Na verdade, a vida neste mundo é um caminhar 
ao encontro de Cristo que, por Sua vez, vem ao nosso 
encontro na Palavra e na Eucaristia.

Quando nos pomos a caminho, em viagem, somos 
movidos pela esperança; desejamos alcançar a meta 
que nos propomos.

Desejamos, nesta caminhada do Advento, preparar 
a vinda de Jesus Cristo, nosso único Redentor.

Vinda histórica. Queremos celebrar o nascimento 
histórico de Jesus. Pela celebração litúrgica, tornamos 
presente, actual este acontecimento da vida de Jesus 
Cristo e tomamos parte nele. 

A celebração do Natal entrou em todas as culturas 
e religiões. Não podendo acabar com ela, algumas 
pessoas e grupos procuram desvirtuar-lhe o significado.

– Criaram a figura do Pai Natal, para substituir o 
Menino Jesus. A figura que nos apresentam é a de S. 
Nicolau, Bispo de Bari, que se tornou célebre pela sua 
caridade para com os mais necessitados.

– Preparar o Natal, a celebração deste aconteci-
mento histórico, é, para alguns, consumismo e culto 
da boa mesa.

– Outros ainda reduzem-no a dar e a receber prendas 
e gratificações. Estas podem ser expressões da comu-
nhão e amor que Ele veio trazer ao mundo dos homens.

Vinda escatológica. Esta acontecerá no fim dos 
tempos, quando Jesus vier sobre as nuvens do Céu 
para nos julgar.

Depois deste tempo de prova na terra, Deus exa-
minará a nossa vida para ver se somos merecedores de 
prémio ou – o que Ele não permita – de castigo eterno.

Jesus falou algumas vezes desta vinda no fim dos 
tempos e do julgamento a que seremos submetidos.
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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  .......................................................  Encerrado
Quinta  .....................................................  Encerrado
Sábado................................................ 15h00 – 16h00

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

(Catequese do Papa a 

Bênção das Grávidas
Tal como nos últimos anos, teremos no próximo dia 

18 de dezembro – IV Domingo do Advento – a Bênção 
das Grávidas na eucaristia das 12h15, na Igreja Matriz 
de Esposende . Agradecemos que as Mulheres Grávi-
das que contam receber esta bênção que se inscrevam 
até ao dia 10 de dezembro, para podermos reservar os 
lugares e prepararmos a celebração.

Novena da Imaculada (Fonte Boa)
A partir do dia 29 de novembro (terça-feira) terá 

início a Novena da Imaculada Conceição até ao dia 
7 de dezembro. (orientada pela Fraternidade Nossa 
Senhora de Fátima com a participação de todos os 
Movimentos Paroquiais).   

Durante a semana será celebrada às 19h00, seguin-
do-se com missa e no fim de semana será celebrada 
meia hora antes dos horários missa.

Confraria Senhora do Rosário (Fonte Boa)
A Confraria de Nossa Senhora do Rosário apre-

sentou as suas contas, que foram as seguintes:
Receita

Peditório de São Miguel  .............................. 1.087,69 €
Anuais  ..........................................................1.168,00 €
Venda de Terços  ............................................... 30,00 €  
Total  ............................................................ 2.285,69 €

Despesa
Missas ............................................................. 120,00 €
Lavandaria  ........................................................ 66,50 €
Andor Festa – Esposende  ............................... 200,00 €
Palco festa da Nossa Senhora do Rosário  ...... 130,00 €
Fogo  ............................................................... 380,00 €
Terços para sortear  ......................................... 162,50 €
Terço de prata  ................................................... 58,00 €
Total  ............................................................ 1.117,00 €
Saldo  ........................................................... 1.168,19 €

O Saldo foi entregue à Fábrica da Igreja.

Confraria das Almas (Fonte Boa)
A Confraria das Almas de Fonte Boa ficou assim 

constituída para o Ano Pastoral 2022/23:
Cruz – Amaro Manuel Sousa Santil
Círios – Manuel Salvador Dourado Gomes
    – José Alexandre Herdeiro Dourado
Juiz – António Manuel Vasquinho Carreira
Tesoureiro – José Luís Santil Mariz
Secretário – Manuel Belinho Vasco Silva
Procurador – Carlos Daniel Catarino Pontes
Zeladora do Altar – Ana Maria Sousa Santil

Direitos Paroquiais
Continuam em pagamento os Direitos Paroquiais  

até ao dia 31 de dezembro. 
De acordo com as normas e os costumes da Igreja 

em Portugal, cada família cristã deve contribuir, 
anualmente, para as despesas da comunidade cristã a 
que pertence com o correspondente a um dia de salá-
rio familiar. Os Direitos Paroquiais entram no Fundo 
Paroquial (Fábrica da Igreja), do qual se pagam as 
despesas da vida e apostolado da Comunidade.  

Uma Igreja Sinodal e Samaritana
da Mensagem do Advento

“Bendito o Senhor, Deus de Israel, que visitou e redi-
miu o seu povo e nos deu um Salvador poderoso, na casa 
de David, seu servo” (Lc 1, 68-69). É com estas palavras 
orantes de Zacarias que abrimos cada novo dia, ilumi-
nados pela luz que dá sentido à nossa fé, na esperança 
do dia que não tem ocaso, Jesus Cristo, nosso salvador.

Esta disposição interior revela a confiança fundamen-
tal na bênção de Deus, o Deus amigo das pessoas, que nos 
dirige o seu olhar amoroso e gracioso, que dá sustento e 
alento à nossa vida. Mas a bênção transporta sempre uma 
reciprocidade: enquanto é dada, torna a vida agraciada; 
enquanto exigida, torna-a uma fonte de bênçãos.

Por isso, ao reconhecermo-nos abençoados, somos 
chamados também a abençoar e a bendizer. É assim que 
aprendemos o modo de Deus agir: porque é bendito, 
torna-se uma fonte de bênçãos, visitando e redimindo. 
Estes gestos concretos expressam a forma próxima e re-
lacional, mas também transformadora e, assim, salvífica 
de Deus se manifestar. A visita de Deus é a bênção que 
somos chamados a acolher, tornando-nos anfitriões da 
sua presença, da sua graça, da salvação que nos oferece 
em Jesus Cristo.

Para caminharmos juntos, ao encontro de Deus que 
nos visita, para cultivarmos a graça de sermos acolhe-
dores, lançamos também o percurso para o tempo do 
Advento e Natal: “Deus visita-te... sê anfitrião!”. Com 
esta proposta, pretende-se que cada comunidade man-
tenha uma fidelidade criativa, para ser sinal de unidade 
em toda a Arquidiocese. Não é preciso que exista uni-
formização, pois a diversidade é semente de unidade; e, 
unidos, podemos caminhar juntos.

(...) As propostas serão diversificadas e procurarão 
colocar todos a caminhar em conjunto: as comunidades 
cristãs na Liturgia, as famílias em suas casas, as crianças 
e os adolescentes na catequese e na escola, bem como os 
jovens, no quotidiano.

Com Maria, a Senhora da Visitação, abençoamos cada 
cristão da Arquidiocese de Braga, com quem queremos 
ser e fazer Igreja sinodal samaritana, porque nos sentimos 
visitados por Deus e impelidos a acolhê-l’O no rosto 
concreto de cada irmão e cada irmã.

Aproveitamos ainda para expressar a todas as famí-
lias votos sinceros de um santo Natal e um ano 2023 
abençoado!

+ José Cordeiro, arcebispo primaz
+ Nuno Almeida, bispo auxiliar
+ Delfim Gomes, bispo auxiliar



Segunda-feira 28 de novembro
17h00 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Intenção Particular
— Firmino do Vale Nogueira
— João Guilherme da Silva
— José da Silva Almeida Gonçalves
— Maria da Ascenção Moreira de Sá
— Maria da Conceição Meira Vila Chã, pais e sogros
— Rute de Oliveira Lopes
18h00 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Confraria das Almas
— Adelaide Campos Gonçalves e pais
— Baldomiro Gaifém Campos
— Carlos de Jesus Henrique Ferreira e Rosália Bran-

dão Ferreira
— Franquelim Gaifém Campos e família
— Joaquim Pires do Monte, esposa e filhos
— Manuel Real Narciso de Morais
— Maria Isabel Felgueiras Palmeira e marido
— Maria José Soares Martins
Terça-feira  29 de novembro
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Manuel Caramalho Gonçalves Zão
— Maria Pereira Lopes
— Maria Salete dos Santos
— Rui Manuel Barros de Zão
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abílio António da Cruz e esposa
— Almas do Purgatório
— António Francisco Barros e família
— Arminda Mendonça Machado e António da Ponte 

e Silva
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Carolina Figueiredo dos Santos, pais, sogros, irmão, 

cunhados e nora
— Gracinda Barbosa Fabiano, pais, sogros e tia
— Henrique Rodrigues Alves e família 
— Manuel Gomes da Quinta e família
— Maria Barreiro Matos, pais e tia
— Maria Manuela do Vale Azevedo, pais, irmãos, 

sogros e afilhado
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Jubileu das Almas
— Almas
— Albino Gonçalves Moreira e esposa Maria Ferreira
— Almas M.C. Emílio Hipólito
— Carolina Martins Catarino
— Carolina Nunes Novo, marido, genro e nora
— Delfino Machado Ribeiro e Circulina Fernandes 

Faria Torres
— Emilio Martins Fernandes do Monte
— Joaquim Emílio Carreirinha Faria, Maria Martins 

Carreirinha e Deolinda Martins Carreirinha
— José da Conceição Correia
— Manuel Fernandes Catarino Faria e pais
— Maria de Jesus Real Tomé
— Maria dos Anjos Ribeiro Dias e irmão
— Secundino Faria Hipólito
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Santo António
— Ana de Lemos Brás marido e filho
— Carlos Pinheiro Neiva

Quinta-feira  01 de dezembro
17h00 – igreja matriz de Esposende
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Não há Missa
Sexta-feira 02 de dezembro
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Francisco Augusto Miranda Marques
— Joaquim Gonçalves da Silva
— Maria José Ferreira de Oliveira Macedo, pais e sogros
18h00 – igreja matriz de Fão
— António dos Anjos Mendanha e pais
— António Pereira Ribeiro
— Manuel Real Narciso de Morais
— Maria Emília Morgado da Costa Brás
— Maria Gracinda Vila Chã Gonçalves e marido Júlio 

Graça do Vale
— Noberta Gonçalves Quintas
— Teresa Alves da Lage, João Miranda de Jesus Fer-

reira, pais e sogros
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Cristina Maria Ferreira Carreira (mc pais)
— Etelvina de Azevedo Reis Petejo
— Joaquim Alves Pereira
— Joaquim Fernandes Escrivães e esposa
— Joaquim Gonçalves Barbosa, esposa, Rosa, Lau-

rinda e José
— Joaquina Azevedo Cruz, marido e filho
— Laurinda Gonçalves dos Reis, Deolinda Fernandes 

Azevedo e Manuel Fernandes de Azevedo
— Manuel António Portela Gonçalves e esposa
— Manuel da Fonte Carreira, pais e sogros
— Manuel Morais Cruz
— Maria da Glória dos Santos Pires
— Maria Fernandes Cruz
— Maria Gomes Miranda e marido
— Maria Gracinda Catarino Esteves e marido
— Teodósio Joaquim Dourado
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Almas (mc Alminhas Capela Nossa Senhora da Caridade)
— Deolinda Gonçalves Serra
— Francisco António Casaca
— Joaquina Marcos Carreirinha pais e sobrinho
— José da Conceição Correia
— José Maria Pereira da Silva, pais e sogros
— Maria Alcinda Deveza Queiroga, pais e irmãs
— Maria Alexandre Faria Ribeiro, pais, sogros, irmã, 

Emílio Casais e S. José
— Maria Alice Condesso Solino
— Maria Alzira Hipólito Gomes        
Sábado 03 de dezembro 
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Albino Baltazar Couto
— Bento Gonçalves Branco
— Carlos Pinheiro Neiva
— Maria de Fátima Barbosa Pires
— Óscar Monteiro de Sá
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Manuel Gomes da Quinta (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Joaquim Alves Pereira (30.º dia)
— Valentim dos Santos da Quinta (30.º dia)
— António Fernandes Ribeiro (1.º Aniv.º)

local, horário e intenções das celebrações – local, horário e intenções das celebrações – local, horário e intenções das celebrações
18h00 – igreja matriz de Fão
— Maria Morais da Costa Carvalho (30.º dia)
— José Fernandes da Costa (1.º Aniv.º)
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— José António Alves Júnior (1.º Aniv.º)
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Maria Ferreira de Barros (mc pessoa amiga)
— Paulo da Silva Gonçalves
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Manuel Ribeiro da Silva (30.º dia)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
— Carminda dos Santos Martins do Monte e marido 

(mc filho Manuel)
— Custódio da Silva Cruz (23)
— Fernando Alves Lima, sogro António Lima e cunha-

do Fernando (mc sogra Maria Pereira Lima)
— José Coutinho Torres, sogros, cunhados e nora
— Mario Ferreira Morgado, esposa e nora
— Padre Marques e família
Domingo           04 de dezembro

Ordenação Episcopal de D. Delfim Gomes
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento 
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Irmãos da Confraria da Senhora do Rosário
— Irmãos da Confraria de Santo António
— Irmãos da Confraria do Santissimo
— Brilhantina Ferreira da Silva e marido (mc filha Fátima)
— João Martins Gome, esposa, filhos e família
— João Martins Gome, esposa, filhos e família
— José António Alves Júnior
— Paula Fernanda Duarte Teixeira de Sousa (mc filho)
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário   
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Irmãos da Confraria das Almas
— Irmãos da Confraria  de Nossa Senhora do Rosário
— Irmãos da Associação do Sagrado Coração de Jesus
— Irmãos do Santissimo Sacramento
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Almas do Purgatório
— Avelino Gonçalves Pereira (02)
— Celia de Barros Ferreira Neves (08)
— José Martins Ferreira de Oliveira, esposa e família
— José Martins Neves
— Manuel do Vale Morgado, esposa e filho
— Manuel Martins Afonso, esposa, filhos e família
— Manuel Rodrigues Ferreira
— Porfirio Maciel  Domingues, pais, sogros e família
— Rosa Ferreira Morgado e marido 
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h15 – igreja matriz de Esposende

Adoração do Santíssimo até às 19h00
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Menino Jesus de Praga  

— Carolina Dias Laranjeira marido, filho neta Saúde 
e marido

— Florindo José Barbosa esposa e pais
— Laurinda Pires Afonso Nascimento e marido
— Manuel Boaventura da Silva esposa e filho
— Manuel de Carvalho Costa sogro e cunhados
— Maria Alice Afonso pais, cunhado e família
— Maria de Fátima Barbosa Pires
— Maria Nova Quierós pais, irmá e família
— Ramiro Roças Pires pais irmãos e cunhado
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
Quarta-feira 30 de novembro 
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— António Augusto Cruz Amaral
— David Fernando Ferreira Adães, pais e sogros
— José Meira de Abreu e pais
— Maria Ercília Ribeiro Brás e marido
— Maria José Ferreira de Oliveira Macedo, pais e 

sogros
18h00 – igreja matriz de Fão
— Confraria das Almas
— José Fernandes da Costa
— Almas, Maria Augusta e Emídio Morais
— Franquelim Gaifém Campos e família
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Angelina Miranda dos Santos e marido
— Carolina Gonçalves Moreira , marido e filhos
— Célia Cristina Matos Ferreira
— João dos Santos Pereira , pais , irmã e sobrinho
— Manuel José de Brito Figueiredo
— Manuel Martins Ferreira    
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Faria Torres, pais e irmão
— Abílio Fernandes Catarino e esposa
— António Santil Pereira
— Dolores Fernandes Morais e marido
— Esperança Fernandes do Cabo e marido
— Joaquim Alves Pereira
— José Cândido Gomes da Rocha e família
— Manuel Catarino de Sá e esposa
— Manuel Morais Cruz
— Maria Fernandes Cruz
— Maria Gomes Miranda e marido
— Maria Gracinda Catarino Esteves e marido
— Maria Manuela Barbosa Pequeno
— Ramiro Nogueira de Miranda, esposa e cunhada
— Teodósio Joaquim Dourado
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Almas do Purgatório
— Albino da Silva Baltazar pai e cunhado
— António Joaquim Pires esposa e filhas
— Fernando Bento Queiró sogros, cunhado e tio Car-

los Neiva
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel Abreu da Silva pais e sogros
— Manuel de Jesus da Silva e família
— Maria Amélia Alves Ferreira
— Maria Rosalina da Silva Branco e marido
— Nuno Tiago Brá de Sá e mãe
— Rosa de Abreu Baltazar neto e família


