
 

VIDA PAROQUIAL E AVISOS 

Semana de 28 de Dezembro de 2014 a 4 de Janeiro de 2015 
DOMINGO – SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ 

MISSAS 08H30 – Espite   + 10H45 – Cumieira  

DO DIA 10H00 – Matas  + 11H30 – Vesparia 

Em Espite 15H00 – Celebração de exéquias por Preciosa Antunes (da Chã) 

Nas Matas 15H00 – Cenáculo do Movimento Sacerdotal Mariano 
 

SEGUNDA-FEIRA – 29 de Dezembro 
 

TERÇA-FEIRA – 6º dia da Oitava do Natal – 30 de Dezembro 

Vermoil 10H00 – Reunião dos Sacerdotes da vigararia  + Na Freiria: 19H00 – Missa  
 

QUARTA-FEIRA – 7º dia da Oitava do Natal – 31 de Dezembro 

Nas Matas 10H00 às 22H00 – 12 horas de adoração ao Santíssimo Sacramento 

da Eucaristia, em acção de graças pelo ano 2013 e de súplica pelo Novo Ano.     

   22H00 – Missa de Acção de Graças pelo ano que passou, pelos 

falecidos no ano 2014 e pelo Novo Ano. 

Em Espite      18H00 às 19H00 – Hora Santa: Adoração do Santíssimo Sacramento 

da Eucaristia em acção de graças pelo ano 2014 e de súplica pelo Novo Ano.   

              19H15 – Missa Vespertina 
 

QUINTA-FEIRA:1 de Janeiro – Santa Maria, Mãe de Deus (DIA MUNDIAL DA PAZ) 

MISSAS  08H30 – Espite + 11H30 – Vesparia 

DO DIA         10H00 – Matas   + 10H45 – Cumieira   
 

SEXTA-FEIRA – 2 de Janeiro – SS. Basílio Magno e Gregório de Nazianzo 

Primeira Sexta-Feira 

Nas Matas  18H00 – Adoração e Confissões   +   19H00 – Missa  
 

SÁBADO – 3 de Janeiro – Santíssimo Nome de Jesus (Primeiro Sábado)    

Em Espite (Na Igreja Paroquial) 09H00 às 10H00 – Confissões  

Na Cumieira 17H00 – Missa Vespertina 

Em Espite 18H30 – Rosário Meditado    +   19H15 – Missa Vespertina 
 

DOMINGO – 4 de Janeiro – DOMINGO DA EPIFANIA DO SENHOR 

MISSAS 08H30 – Espite 

DO DIA 10H00 – Matas  + 11H30 – Vesparia 
 

ENCONTRO PAROQUIAL DA FAMÍLIA – na paróquia de Espite, realizar-se-á no salão 

paroquial, pelas 21H00 do dia 9 de Janeiro, sexta-feira. Na Paróquia das Matas será no dia 10 

de Janeiro, às 17H00, para todos os grupos de catequese e seus pais, terminando com um 

lanche. As respostas do questionário presente nas circulares deverão ser entregues em ambas 

as igrejas paroquiais, numa caixa aí existente para o efeito até ao dia 4 de Janeiro.  

 

FOLHA PAROQUIAL 
 

Paróquia de S. João Baptista de Espite 

e Paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio das Matas 
 

Diocese de Leiria-Fátima (2013-2015): 
Família, comunidade de fé, de amor e de vida 

 

 

DOMINGO DA OITAVA DE NATAL   
28 de Dezembro de 2014 – Ano 1 – nº 10 

 

Periodicidade: Quinzenal             Edição: 400 ex. 

 

Sir 61, 3-17a 

 “Meu filho, ampara teu pai na velhice e não o desgostes enquanto viver.” 
 

Col 3, 12-21 

“Meus irmãos: Como eleitos de Deus, santos e prediletos, revesti-vos de 

sentimentos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e paciência. 

Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se algum tiver razão 

de queixa contra outro. Tal como o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer, 

vós também.” 
 

 Lc 2, 22-40 

 «Estando presente na mesma ocasião, começou, por sua vez, a louvar a Deus 

e a falar acerca do Menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. 

Cumpridas todas as prescrições da Lei do Senhor, voltaram para a Galileia, 

para a sua cidade de Nazaré. Entretanto, o Menino ia crescendo, tornava-se 

robusto e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava n’Ele.” 
 

 

O MENINO IA CRESCENDO CHEIO DE SABEDORIA 
 

 

Jesus vem ao mundo para ser a “luz do mundo”, mas quer levar 

uma vida oculta em Nazaré. E sendo Deus, insere-Se profundamente na 

vida dos homens, a ponto de seguir em tudo as leis naturais do 

crescimento, tanto no plano físico, como no da sabedoria e do 

conhecimento. Fiel à sua condição humana, vive plenamente a Sua 

fidelidade ao Pai, ensinando assim os homens a estabelecer, em todos os 

momentos, circunstâncias e actividades da sua vida, uma harmonia 

perfeita entre a Sua vontade e a vontade de Deus. 
 



Questões para Meditar 
 
 

 

VERDADES PRINCIPAIS DA FÉ 

 

Deus cuida das coisas criadas? 
 
Deus cuida e tem providência das coisas 

criadas, conserva-as e dirige-as todas ao 

próprio fim com sabedoria, bondade e 

justiça infinita. E Deus criou-nos para O conhecermos, amarmos e servirmos 

nesta vida, e para O gozarmos depois na outra, no Paraíso 

 

Mensagem de Natal do nosso Bispo 

Natal de Fraternidade e de Paz 

Leiria, 12 de dezembro de 2014 

Natal de Cristo: Deus próximo e solidário 
A festa do Natal convida-nos a viver sempre de novo, em cada ano, o 

mistério de graça e de misericórdia que é o nascimento de Jesus, o Salvador. A 

linguagem que nos fala e aproxima deste mistério no modo mais belo e 

acessível é a dos símbolos: fala aos olhos, à mente e ao coração, à própria 

imaginação. O símbolo mais característico é sem dúvida o presépio, rico de 

significado espiritual e humano. Ele representa plasticamente a novidade e a 

extraordinária beleza e alegria do mistério de Deus que se fez homem e veio 

habitar entre nós: a sua  apresentação na ternura encantadora e desarmada dum 

menino que vem à luz do mundo. 

De facto, “o presépio é a expressão da nossa expectativa de que Deus 

se aproxime de nós, mas também a ação de graças Àquele que decidiu partilhar 

a nossa condição humana na pobreza e na simplicidade”(Bento XVI). O Deus 

que contemplamos no presépio é o Deus Amor. Ele veio para nós, para ficar 

connosco. No meio do bulício e das distrações da quadra natalícia, 

encontramos um pouco de tempo para saborear e acolher este mistério? 

Deixamos Deus entrar na nossa vida? 

 

 

Uma nova fraternidade 
A representação do presépio põe ainda diante de nós uma outra valência 

e vivência muito bela do Natal de Cristo: celebra-se um nascimento que nos 

faz irmãos. Ao redor do Deus-Menino encontram-se os pobres e os humildes 

pastores bem como os sábios que são os magos. Fazendo-se homem como nós, 

Jesus Cristo une-se a cada homem e cria uma comunidade de irmãos para 

sempre, uma nova fraternidade. 

O Natal é a festa de uma grande família que não conhece fronteiras de 

espaço nem de tempo, uma família sempre a construir, tantos são os muros de 

divisão que separam os homens e os povos uns dos outros. O nascimento de 

Cristo é um acontecimento gerador de uma nova cultura do encontro, do 

acolhimento e da comunhão que experimentamos na (re)união das famílias ou 

nas ceias de Natal de várias instituições, num espírito de alegria que transborda. 

O sonho de Deus é tornar a humanidade uma só família que viva em 

fraternidade e em paz! 

Não há Natal sem solidariedade 
  O acolhimento do outro é também o acolhimento de Cristo! Não 

podemos pois viver o autêntico Natal sem sairmos de nós mesmos e ir ao 

encontro dos irmãos mais necessitados e sofredores. Não há Natal sem 

solidariedade.  São necessários gestos concretos e não só palavras sonoras. 

Estou disposto a um estilo de vida mais sóbrio e solidário, mesmo renunciando 

a algo legítimo, para partilhar com quem mais precisa? 

Um modo concreto de expressar esta solidariedade é-nos oferecida pela 

iniciativa da Caritas “Um Milhão de Estrelas – Um Gesto pela Paz”, que já tem 

uma tradição de doze anos. As pessoas e as famílias são convidadas a 

adquirirem uma vela, pelo preço de um euro, para a acenderem na noite de 

Natal. 65% do produto final será para projetos sociais das dioceses 

particularmente voltados para a pobreza infantil e 35% para ajudar as crianças 

que estão em campos de refugiados no Médio Oriente. 

A todos os diocesanos, às famílias e, em particular, aos doentes 
e a todos os que sofrem, envio os meus cordiais votos de Santo e 
Fraterno Natal e Feliz Ano de 2015! 

† António Marto 
 

 

A Folha Paroquial está também no site: jmvsalvacaovida.weebly.com 

Notícias da nossa diocese: www.leiria-fatima.pt 

Notícias da Igreja em Portugal: www.agencia.ecclesia.pt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


