
 

VIDA PAROQUIAL E AVISOS 

 

Semana de 8 a 15 de Fevereiro de 2015 

DOMINGO V DO TEMPO COMUM – 8 de Fevereiro  

Comunhão aos Doentes de Espite 

MISSAS 08H30 – Espite + 10h45 – Cumieira  

DO DIA 10H00 – Matas  + 11H30 – Vesparia   

 

TERÇA-FEIRA – 10 de Fevereiro 

Em Espite  17H00 – Cartório Paroquial  +  No Carvalhal  19H00 – Missa  

    21H30 – Reunião do grupo de evangelização  

 

QUARTA-FEIRA – 11 de Fevereiro – Nossa Senhora de Lurdes 

Nas Matas  17H00 – Cartório Paroquial   +  Na Freiria  19H00 – Missa  

Em Espite  21H00 – Reunião do Conselho para os Assuntos Económicos             

 

QUINTA-FEIRA – 12 de Fevereiro 

Em Espite 15H00 – Missa e convívio no Centro Social Paroquial 

   17H00 – Adoração do Santíssimo Sacramento da Eucaristia 

  18H00 às 20H00 – Atendimento e Direcção Espiritual  

Na Marinha Grande 21H00 – Reunião da Equipa Coordenadora do Cursilho 

para senhoras. 

 

SEXTA-FEIRA – 13 de Fevereiro 

Nas Matas  18H00 – Adoração ao Santíssimo Sacramento    

  19H00 – Missa  

Nas Colmeias        21H00 – Escola da Fé Vicarial 

 

SÁBADO – 14 de Fevereiro – S. Cirilo e S. Metódio    

Em Espite  18H00 – Catequese  

                  19H15 – Missa Vespertina 

 

DOMINGO VI do Tempo Comum – 15 de Fevereiro 

MISSAS 08H30 – Espite + 10H45 – Cumieira 

DO DIA 10H00 – Matas  + 11H30 – Vesparia 

FOLHA PAROQUIAL 
 

Paróquia de S. João Baptista de Espite 

e Paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio das Matas 
 

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

 
 

< 

DOMINGO V DO TEMPO COMUM  
8 de Fevereiro de 2015 – Ano 2 – nº 12 

 

 

Periodicidade: Quinzenal             Edição: 400 ex. 

 

Job 7, 1-4, 6-7 

 “Não leva o homem sobre a Terra uma vida de soldado? E seus dias não são 

os de quem tem de trabalhar para viver (…) Lembrai-Vos senhor, que a 

minha vida não passa de um sopro, e que os meus olhos não mais verão a 

felicidade.” 
 

I Cor 9, 16-19, 22-23 

“Meus irmãos: Pregar o Evangelho não é para mim título de glória, é uma 

obrigação que me foi imposta. Ai de mim, se não pregar o Evangelho.” 
 
 

 Mc 1, 29-39 

“Naquele tempo, Jesus saiu de sinagoga e foi a casa de Simão e André, com 

Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo Lhe 

falaram dela. Jesus aproximou-Se, pegou-lhe pela mão e fê-la levantar-se. A 

febre deixou-a e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, depois do sol-

posto, começaram a trazer-Lhe todos os doentes e possessos e a cidade inteira 

ficou reunida junto da porta. Jesus curou muitas pessoas que sofriam de 

várias doenças, e expulsou muitos demónios.”  
 

 

 

O dia-a-dia de Jesus 
 

S. Marcos descreve-nos um dia de trabalho de Jesus, dando-nos a 

conhecer o seu programa de vida apostólica. A evangelização preenche, na 

maior parte do tempo, a actividade de Jesus. No entanto, Ele não fica apenas 

nas sinagogas, lugares de culto dos judeus, mas desce ao meio dos homens, 

penetrando no mundo do pecado e da dor. E a sua acção evangelizadora é 

acompanhada de gestos concretos e eficazes de libertação pelos quais supera 

o mal e a escravidão do demónio. Mas para evitar as falsas esperanças 

messiânicas, Jesus foge a este perigo e retira-Se para a solidão. A sua oração 

é a expressão da Sua inteira fidelidade ao Pai. 



 

Questão para Meditar 
 
 

Quem merece o Paraíso? 

 

Merece o paraíso quem é bom, isto é, quem ama e serve 

fielmente a Deus e morre na Sua Graça. 

 

Oração pelas Famílias 
 

Senhor, nosso Deus e nosso Pai, origem e fonte de toda a vida, 

que criastes o homem e a mulher à vossa imagem 

para que, no amor recíproco, fossem família por Vós abençoada; 

Abençoai todas as famílias para que guardem, fielmente, 

o vosso eterno desígnio de amor. 

Nós Vos damos graças pela família que nos destes: 

no amor com que, em cada dia, nos acolhemos, nos ajudamos e perdoamos 

ofereceis-nos uma imagem do amor com que criais toda a vida 

e com que cuidais de todo o ser humano. 

Ó Maria, nossa Mãe e Senhora das bodas de Caná, 

com o coração de filhos, nós vos confiamos todas as famílias, 

em particular, aquelas sem paz, sem afeto, sem pão, sem trabalho e alegria. 

Rogai por nós ao vosso filho Jesus. 

Com a doçura e a coragem de mãe, ajudai-nos a fazer o que Ele nos disser, 

para que nunca se extinga a graça e a festa do amor nas nossas famílias. 

Ámen! 

 † António Marto, Bispo de Leiria-Fátima 

Reflexões do Papa Francisco sobre as famílias cristãs 
 

1. O que mais pesa é a falta de amor 
 

"Aquilo que pesa mais do que tudo isso é a falta de amor. Pesa não receber 

um sorriso, não ser bem-vindo. Pesam certos silêncios, às vezes mesmo 

em família, entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos. Sem 

amor, a fadiga torna-se mais pesada, intolerável. Penso nos idosos sozinhos, 

nas famílias em dificuldade porque sem ajuda para sustentarem quem em 

casa precisa de especiais atenções e cuidados. Vinde a Mim todos os que 

estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, diz Jesus. 

 

2. Os Perigos na Família 

 

“Os esposos cristãos não são ingénuos, conhecem os problemas e os 

perigos da vida. Mas não têm medo de assumir a própria 

responsabilidade, diante de Deus e da sociedade. Sem fugir nem isolar-

se, sem renunciar à missão de formar uma família e trazer ao mundo 

filhos.” 

 

   3. A Graça do Sacramento do Matrimónio 

 

"Os sacramentos não servem para decorar a vida – mas que lindo 

matrimónio, que linda cerimónia, que linda festa!... Mas aquilo não é o 

sacramento, aquela não é a graça do sacramento. Aquela é uma 

decoração! E a graça não é para decorar a vida, é para nos fazer fortes 

na vida, para nos fazer corajosos, para podermos seguir em frente! Sem 

nos isolarmos, sempre juntos." 

 

4. A Necessidade Familiar dos Cristãos 
 

"Os cristãos casam-se sacramentalmente, porque estão cientes de 

precisarem do sacramento! Precisam dele para viver unidos entre si e 

cumprir a missão de pais. 'Na alegria e na tristeza, na saúde e na 

doença'. Assim dizem os esposos no sacramento." 
 

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


