
3.º Domingo do Tempo Comum
Domingo da Palavra de Deus

1.ª Leit. –   Is 8, 23b – 9, 3 (9, 1-4);
Salmo – Sl 26 (27), 1. 4. 13-14;
2.ª Leit. – 1Cor 1, 10-13. 17;
Evangelho – Mt 4, 12-23.

O Papa Francisco determinou que este domingo 
fosse, em cada ano, o Domingo da Palavra de Deus. 
Todos os domingos vimos à missa para ouvir a Palavra 
de Deus mas podemos habituar-nos e não dar conta da 
maravilha que é poder ouvir a Jesus e enriquecer-nos 
com os Seus ensinamentos. Eles são luz para a nossa 
vida e mostram-nos o caminho para sermos felizes cá 
na terra e podermos alcançar a felicidade plena um dia 
no céu.

No Evangelho conta-nos S. Mateus que Jesus come-
çou a Sua pregação na Galileia nas margens do Lago 
de Tiberíades. Diz-nos quais foram as Suas primeiras 
palavras: arrependei-vos porque o Reino de Deus está 
próximo. Jesus convida à conversão, ao arrependimento 
dos pecados, para acolher o Reino de Deus.

A Palavra de Deus mexe com a nossa vida, indica-
nos o caminho que devemos seguir. Jesus tem palavras 
de vida eterna e temos de acolhê-las e acreditar no que 
nos diz. É pela fé que abrimos o nosso coração aos 
Seus ensinamentos. Passamos a vida a acreditar nos 
que nos rodeiam e que muitas vezes se enganam ou nos 
enganam. Jesus é o único que sabe tudo e nos ensina 
sempre a verdade.

 Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida (Jo 
14, 6). Ele é a verdade que devemos conhecer. É o Verbo 
de Deus, a Palavra viva e eterna do Pai. Deus, tendo 
falado outrora a nossos pais pelos profetas, nestes tem-
pos que são últimos falou-nos por Seu Filho (Heb 1, 1).

Veio dar-nos a conhecer tudo o que o Pai quer para 
nos salvarmos.

Ele é o caminho. Não só nos ensina o que devemos 
fazer, como devemos viver, mas Ele próprio nos ensina 
com o exemplo da Sua vida. Ele nos enche com a Sua 
graça para podermos viver como filhos de Deus cá terra. 
Ele é a fonte da vida, que nos ganhou com o Seu Sangue.

O Evangelho fala-nos do chamamento dos primeiros 
discípulos: Pedro e André, Tiago e João, que eram pes-
cadores no Mar da Galileia. Jesus diz-lhes que daí para 
diante serão pescadores de homens, encarregados de 
pescarem almas para Deus. Nos Apóstolos quis apoiar 
a Sua igreja, encarregada de transmitir a Sua Palavra a 
todos os povos ao longo dos séculos. Jesus ensinou-os 
durante três anos, deu-lhes o poder de pregar em Seu 
nome, de guiar as pessoas no cumprimento da vontade 
de Deus e de comunicar a graça através dos sacramentos.

A Palavra de Deus há-de ser alimento para a nossa 
vida cristã e luz que ilumina o nosso viver.
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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

(Catequese do Papa a 29/03/2017– www.vatican.va) 

Seja 
Solidário

29 de janeiro – (09h00 – 12h30)
          Hospital de Fão

Novas Fábricas da Igreja (CEP)
No dia 6 de janeiro, D. José Manuel Garcia Cordei-

ro, Arcebispo de Braga, reuniu na Cripta da Basílica de 
Nossa Senhora do Sameiro, Arquidiocese de Braga, os 
Conselhos Económicos Paroquiais (CEP’s) de todas as 
paróquias da Arquidiocese para lhes dar posse para o 
quinquénio 2023-2027.

Para serem apresentados à Paróquia, e constar 
para a posteridade, continuamos hoje a publicar a sua 
constituição, no que se refere à nossa Unidade Pastoral 
Esposende Centro/Sul, publicando a constituição do  
CEP de Rio Tinto.
Presidente – Párocos
Tesoureiro – Adelino Pontes Barros
Secretária – Rafaela Pimenta Silva Machado
Vogais – António Amorim Brito, Jorge Maria Azeve-

do da Cruz, Júlio Balazeiro Amorim Fernandes e 
Manuel António Gomes da Silva.

Contas da Confraria das Almas (Fão)
A Confraria das Almas de S. Paio de Fão apresentou  

ao Pároco as suas contas referentes a 2022 que foram 
aprovadas e são as seguintes:

Receita
Anuais  .............................................. 915,00 €
Peditório no Cemitério  .................... 200,00 €
Caixa das esmolas  ............................ 320,00 €
Total  .............................................. 1.435,00 €

Despesa
Missas pelos irmãos  .........................  110,00 €
Missas de 30.º Dia  ............................. 12,00 €
Zeladora do Altar (flores)  .................. 40,00 €
Total  ................................................. 270,00 €
Saldo  ............................................. 1.165,00 € 
O saldo foi entregue ao Conselho Económico. 

Direitos Paroquiais
Os Paroquianos que costumam pagar os Direitos 

Paroquiais  ao longo do ano, recorda-se que podem 
começar a exercer esse seu direito/dever junto da 
Fábrica da Igreja. 

Recorde-se que o 5.º Mandamenta da Santa Igreja 
diz: “Contribuir para as despesas do culto e susten-
tação do clero, segundo os legítimos usos, costumes e 
determinações da Igreja”. De acordo com as normas e 
os costumes da Igreja em Portugal, cada família cristã 
deve contribuir, anualmente, para as despesas da co-
munidade cristã a que pertence, com o correspondente 
a um dia de salário familiar. 

Os Direitos Paroquiais entram no Fundo Paro-
quial (Fábrica da Igreja), do qual se pagam as des-
pesas da vida e apostolado da Comunidade.

Uma Igreja Sinodal e Samaritana
O “Toque dos Sinos”

Quando se tocam os sinos? 
Em muitas circunstâncias: quando o povo de Deus 

exulta ou chora, quando dá graças ou suplica, quando se 
reúne e manifesta o mistério da sua unidade em Cristo. 
O toque dos sinos assinala as horas do dia e da noite, os 
tempos de oração, a celebração da missa, o Ângelus e a 
oração comunitária num mosteiro. Ele reúne o povo para 
as celebrações litúrgicas, adverte os fiéis quando se dá 
um acontecimento importante que é motivo de alegria, 
como a entrada do novo bispo ou do pároco, ou de 
tristeza para determinada parcela da Igreja (esta cidade, 
vila, aldeia, povoação) ou para alguns dos seus fiéis.

É o que acontece por ocasião da morte ou dos fune-
rais. Há toques para avisar que morreu um paroquiano, 
para especificar se era homem ou mulher, para convo-
car os fiéis, para anunciar que o cortejo fúnebre está 
a sair da igreja, etc., etc. E tal como a morte não tem 
dias próprios para acontecer, o mesmo acontece com 
o toque dos sinos que a anuncia, pelo que, esse toque, 
nas paróquias, quando há funerais em Domingos ou 
dias Santos, de si não é proibido. Mas também não 
é obrigatório. Tudo depende dos costumes, que neste 
caso concreto têm muitíssimo peso. Há paróquias onde 
não há morte nem funeral sem toque de sinos (está a 
tocar ou a dobrar a finados, diz o povo), e também as 
há em que o toque dos sinos para anunciar a morte ou 
os funerais é raro. Mas estes casos são excepcionais. A 
regra geral é que se toquem os sinos para anunciar 
a morte ou os funerais, sempre que tal aconteça, seja 
dia de semana, Domingo ou dia Santo, de quem vive na 
páróquia, não de quem viveu ou lá nasceu.

Para a Igreja, a nível universal, há apenas uma res-
trição ao toque dos sinos, desde Quinta-Feira Santa até 
à Vigília Pascal: “Enquanto se canta o Glória (na Missa 
da Ceia do Senhor, na tarde de Quinta-Feira Santa) to-
cam-se os sinos, e uma vez terminado, não voltarão a 
tocar até à Vigília Pascal” (cf. Diretório Litúrgico para 2009, 
p. 87, n. 6). Na Vigília Pascal, depois da última leitura do 
Antigo Testamento com o salmo responsorial e a oração 
correspondente..., o sacerdote entoa o hino Glória a 
Deus nas alturas, que é cantado por todos, e tocam-se 
os sinos, conforme os costumes locais.

Até os sinos ficam calados durante o tempo da 
Paixão de Jesus: é a sua forma de dizer que querem 
associar-se à morte do Redentor.



Segunda-feira 23 de janeiro
17h00 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Intenção Particular
— Cecília dos Santos Garcia, filho e genro 
— Manuel Neiva Losa
— Nossa Senhora da Boa Viagem
18h00 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Adelaide Campos Gonçalves e pais
— Manuel Real Narciso de Morais e S.º Amaro
— Maria José Soares Martins e Rosália Cubelo Torres 

e país
— Valdomiro Gaifém Campos e Matias Gaifem Campos
Terça-feira  24 de janeiro
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Membros Falecidos do Rotary Club de Esposende
— Maria da Glória Cepa de Abreu Cardante
— Rute Oliveira Lopes
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Deolinda Barreira e marido
— Eugénia Vale Rodrigues, marido, filhas e neto
— Manuel Carvalho Miranda e esposa
— Manuel da Cruz Vasco e família
— Manuel Gomes da Quinta e família
— Silvina Félix Miranda, marido e família
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Alexandrina Lopes Martins, marido e família
— António Miranda Domingues
— Emilia Lopes Miranda, marido e família
— Fernando Gonçalves Malgueiro e Ana Fernandes 

do Padre
— Jaime Gomes Ferreira Martins, pais e irmãos
— Joel Martins de Carvalho e esposa
— Manuel Fernandes Carvalho, esposa e filhos
— Maria Alice Gomes Eiras, pais, marido e filho
— Maria Alice Real Gomes Tomé  e marido
— Serafim Alves da Quinta e Maria da Conceição Dias 

da Cruz
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino da Silva Pires esposa, irmã e genro
— Albino Sampaio da Silva e família
— Almas do Purgatório
— Ana de Lemos Brás marido e filho
— Anselmo Lopes de Boaventura pais, sogros, irmãos 

e cunhada
— António de Jesus Martins
— Carlos Pinheiro Neiva
— Filipe Baltazar da Torre
— Florindo José Barbosa esposa e pais
— Juca Araujo Vieira filho, sogros e avós
— Manuel da Costa Neiva e família
— Maria Alice Afonso pais, irmão, cunhado e família
— Maria de Fátima Barbosa Pires marido e filhos
— Maria Pires Baltazar marido e Manuel Ferreira 

Clemente
— Olivia Barbosa marido e sogros
— P.e António F. Afonso, P.e José Pires Afonso e família
Quarta-feira 25 de janeiro 
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Albertina de Barros
— Faustino Pinho dos Santos, esposa, filho e genro
— José Pinto Ferreira

— Maria Barreiro Matos, pais e tia
— Maria Jacinta dos Santos Alves, pais, sogros, irmãos 

e cunhados
— Rosa Gomes da Silva e marido
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria do Santissimo Sacramento
— Albino Sampaio Pires Braga pais e sogros
— Ana GonçalvesFerreira marido, pais, filhos e família
— António de Jesus Monteiro e cunhado Ramiro
— Eugénio Ribeiro e esposa
— Fernando Bento Queirós sogros, cunhado e tio Carlos
— Fernando Branco Roças e pais
— Geraldo Brás esposa, filhas e neto
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel Alves da Silva e Zulmira Gonçalves Sinaré
— Manuel Boaventura Afonso
— Manuel Boaventura Pires esposa e filha
— Maria Rosalina da Silva Branco e marido
— Nuno Filipe Boaventura e Sá
— Rosa de Abreu Bsltazar neto e família
— P.e Manuel Ferreira da Torre e pais
Sexta-feira 27 de janeiro
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— João Gonçalves dos Santos Patrão e esposa
— Maria da Conceição Meira Vila Chã, pais e sogros
18h00 – igreja matriz de Fão
— Acão de graças a Santa Teresinha
— António dos Anjos Mendanha e pais
— Elias Miranda Trindade e António Pedras do Vale
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Alminhas do Cruzeiro
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— José da Conceição Correia 
— Manuel Ribeiro da Silva 
— Manuel Veloso de Carvalho e Ezequiel Veloso 

Carvalho 
— Maria Alice Condesso Solino 
— Maria Alice Gomes Eiras, marido, filho e genro  
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— António Catarino Dourado
— Carlos da Silva e esposa
— Cristina Maria Ferreira Carreira (mc pais)
— Deolinda Catarino Dourado
— Emílio Leite Igreja
— Gabriel de Campos Santil, esposa e família
— Gracinda Pontes de Miranda Vinha
— Joaquim Alves Pereira
— Joaquim Gonçalves Barbosa, esposa, Rosa, Lau-

rinda e José
— Manuel do Vale Carreira e esposa
— Manuel Morais Cruz
— Marcos Sá Escrivães
— Maria Gomes Miranda e marido
— Maria Gracinda Catarino Esteves e marido
— Maria Manuela Torres Sobral Silva, marido, pais e 

sogros
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis
— Palmira Azevedo Carreira e genro Joaquim
— Teodósio Joaquim Dourado
Sábado 28 de janeiro
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Albino Couto Baltazar

local, horário e intenções das celebrações – local, horário e intenções das celebrações – local, horário e intenções das celebrações
— Manuel Boaventura Afonso
— Óscar Fernando Monteiro de Sá
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Santa Marinha
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Maria Cândida da Silva Miranda (30.º Dia)
18h00 – igreja matriz de Fão
— S. Paio
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas 
— António Miranda da Silva e pais
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Manuel Augusto Alves da Costa, esposa, pais e sogros
— Maria Ferreira de Barros (mc pessoa amiga)
— Paulo da Silva Gonçalves 
— Raúl Manuel de Miranda Faria (mc António Rendeira)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— António Manuel Araújo Pedrosa (30.º Dia)
— Maria Benvinda Rodrigues Ferreira Rebelo (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
— Deolinda Losa Couto
— Manuel Martins do Monte, esposa e família
Domingo           29 de janeiro
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas 
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas 
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
— Alexandre Alves da Lage, esposa e genro (mc filha 

Lurdes)
— Armindo Gomes Barbosa
— Carolina Martins Catarino e família
— Eduardo Maciel dos Santos e família
— Manuel Alves Rosa Lopes e Miguel de Sousa Castro
— Maria Alice Maciel dos Santos (mc Confraria da Se-

nhora do Rosário)
— Paula Fernanda Duarte Teixeira de Sousa (mc filho) 
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria das Almas
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— SS.mo Sacramento e Nossa Senhora de Fátima (07)
— Alice Pereira Santos Portela (30.º Dia)
— Americo Fiuza da Silva (mc esposa)
— Celia de Barros Ferreira Neves (16)
— Eduardo Maciel dos Santos e irmãos
— Jose Martins Ferreira de Oliveira, esposa e família
— Manuel Martins Afonso, esposa, filhos e família
— Rosa Ferreira Martins, marido, filhos e Marcelino 

Lima Neves, pai e irmã
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h15 – igreja matriz de Esposende
— Família Areia
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Mons. Manuel Baptista de Sousa  

— Maria Emília Gomes Vila Chã Torres, António 
Gomes da Silva Torres e família

18h00 – igreja matriz de Fão
— P.e António Alves Nogueira
— Domingos de Araújo Ferreira
— Isaura Fernandes Ribeiro e Maria Adelaide Ribeiro 

Ferreira
— Luís Miguel Andrade Teixeira, Manuel da Costa 

Monteiro e José Armindo Machado Andrade
— Maria José Sá Vieira 
19h00 – igreja matriz de Apúlia 
— Almas (mc Impetus)
 — Alfredo da Silva Miranda, esposa, irmãs e cunhados 
— Armindo Martins Barros
— Carolina Martins Catarino 
— Emílio do Monte Gonçalves Real 
— Emílio Martins Fernandes do Monte 
— José da Conceição Correia 
— Laurentina Veloso Losa, marido e família 
— Manuel Fradique Gonçalves Souto 
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos Óscar 

Alexandre e Laurindo Fernando 
— Maria da Glória Sousa Arantes (mc Legião Maria)
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e 

Jaime Manuel  
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— António Catarino Dourado
— António Santil Pereira
— Deolinda Catarino Dourado
— Dolores Fernandes Morais e marido
— Esperança Fernandes do Cabo
— Joaquim Alves Pereira
— Joaquim da Silva Bezerra e pais
— Joaquim Gonçalves Barbosa
— Manuel Catarino de Sá e esposa
— Manuel Dias Fernandes Herdeiro e irmãos
— Manuel do Vale Carreira e esposa
— Manuel Fernandes Santil, esposa, filhos e neto
— Manuel Morais Cruz
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria do Céu Catarino de Oliveira
— Maria Gomes Miranda e marido
— Maria Gracinda Catarino Esteves e marido
— Marieta Azevedo Carreira e marido
— Rosa Domingues Mariz, marido e filhos
— Teodósio Joaquim Dourado
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Alminhas do Cruzeiro
Quinta-feira  26 de janeiro
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Maria da Silva Ramalho
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Alminhas do Cruzeiro
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abílio Eiras Barreiro e família
— Ana Carvalho Mariz e marido
— António Félix e esposa
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Carolina Figueiredo dos Santos, pais, sogros, irmão, 

cunhados e nora


