
VIDA PAROQUIAL E AVISOS 
 

Semana de 03 de Maio a 10 de Maio de 2015 

DOMINGO V da Páscoa – 03 de Maio 

PRIMEIRA COMUNHÃO NAS MATAS E EM ESPITE 

MISSA        08H00 – Vesparia   

DO DIA      09H30 – Nas Matas   +   11H30 – Em Espite 
 

SEGUNDA-FEIRA – 04 de Maio 

Nas Colmeias  21H30 – Reunião de Preparação da Festa das Famílias  
 

TERÇA-FEIRA – 05 de Maio 

Em Espite     15H30 – Reunião com Noivos 

Em Espite      17H00 – Cartório   + Na Cumieira  19H30 – Missa 

Em Leiria       21H00 – Escola Razões da Esperança 
 

QUARTA-FEIRA – 06 de Maio 

Nas Matas  17H00 – Cartório Paroquial  + Na Vesparia19H30 – Missa 

Nas Matas    21H00 – Reunião de Cursistas      

                  21H30 – Reunião do Conselho Económico 
 

QUINTA-FEIRA – 07 de Maio 

Em Espite   08H00 – Confissões  + 08H30 – Missa  

       18H00 – Atendimento e direcção espiritual 

       21H00 – Cenáculo Mariano e Adoração ao Santíssimo 
 

SEXTA-FEIRA – 08 de Maio 

Nas Matas 18H30 – Adoração ao S.mo Sacramento  +  19H30 – Missa 

Em Espite     21H30 – Reunião do Conselho Económico 
 

SÁBADO – 09 de Maio 

Nas Matas     15H00 – Reunião de Preparação de Baptismos 

Em Espite:     18H00 – Catequese     +   19H15 – Missa Vespertina  
 

DOMINGO VI da Páscoa – 10 de Maio 

MISSAS        08H30 – Espite   + 10H45 – Cumieira; 11H30 – Vesparia 

DO DIA        10H00 – Matas  (Baptismo do Santiago, filho do Licínio 

e da Ana Leonor)  

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 
 
 

< 

V DOMINGO DA PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO 

03 de Maio de 2015 – Ano 2 – nº 18 
 

 

Periodicidade: Quinzenal             Edição: 400 ex. 

 

Act. 9, 26-31 

“Então Barnabé tomou-o consigo, levou-o aos Apóstolos e contou-lhes 

como Saulo, no caminho, tinha visto o senhor, que lhe tinha falado, e 

como em Damasco tinha pregado com firmeza em nome de Jesus.” 
 

1 Jo 3, 18-24 

“É este o seu mandamento: acreditar no nome de seu filho, Jesus Cristo, e 

amar-nos uns aos outros, como Ele nos mandou.” 
 
 

Jo 15, 1-8 

“Se permanecerdes em Mim e as minhas palavras permanecerem em vós, 

pedireis o que quiseres e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis 

muito fruto. Então vos tornareis meus discípulos.” 

 
 

 

 

Jesus é a Videira 
 

Nascida de Cristo, morto e ressuscitado, «a verdadeira videira, que dá 

vida e fecundidade aos sarmentos» (LG. 6), a Igreja é a nova vinha do 

Senhor. Substituindo o antigo Povo de Deus, que não foi capaz de dar bons 

frutos, a nova vinha cobrirá, com os seus ramos, o mundo inteiro, de tal modo 

que a vida de Cristo glorificado se difundirá por toda a humanidade. O que é 

necessário para isso é que os homens aceitem a palavra de Deus e se insiram 

em Cristo, pelo Baptismo e restantes sacramentos, que nos concedem a vida 

divina da graça. Só através desta união vital com Cristo, a vida divina 

penetrará a nossa vida humana, enriquecendo-a de frutos sobrenaturais e 

santificando-a gradualmente. 

 



Questão para Meditar 
Como Se revelou Deus ao homem? 
Deus revelou-Se ao homem comunicando-lhe de modo gradual o seu próprio 

Mistério mediante acções e palavras.  
 

Quando começa a obra da salvação? 
A obra da salvação começa com os nossos primeiros pais, a quem deus falou 

e, depois da queda, prometeu a salvação e ofereceu a sua aliança. 
 

Qual é, em síntese, a história da salvação? 
Em síntese, a história da salvação é como se segue:  

- Primeiro Deus pactuou com Noé uma aliança eterna, na qual incluiu todos 

os seres vivos.  

- Depois, pactuou uma aliança com Abraão, na qual incorporou toda a 

descendência dele.  

- Da descendência de Abraão formou um povo para Si, a quem deu a sua Lei 

por meio de Moisés.  

- Este povo foi preparado pelos Profetas para que acolhesse a salvação de 

Nosso Senhor Jesus Cristo destinada a toda a humanidade.  
 

AS APARIÇÕES DE FÁTIMA 

(Segundo as Memórias da Irmã Lúcia) 

 
Um ano antes, em 1916, o Anjo de Portugal apareceu três vezes aos 

pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, convidando-os à oração, sacrifício e 

desagravo, em preparação para as visitas de Nossa Senhora. Conta a Lúcia:

 Ao chegar junto de nós, disse: 

 - Não temais. Sou o Anjo da Paz. Orai comigo.  

 E, ajoelhando em terra, curvou a fronte até ao chão, e fez-nos repetir três 

vezes estas palavras: - Meu deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos 

perdão para os que não crêem, não adoram, não esperam e não Vos amam. 
 Depois, erguendo-se disse: - Orai assim. Os corações de Jesus e Maria 

estão atentos à voz das vossas súplicas. E desapareceu.  

 

Primeira aparição de Nossa Senhora, a 13 de Maio de 1917 

 “Andando a brincar com a Jacinta e o Francisco no cimo da encosta da 

Cova da Iria a fazer uma paredita em volta duma moita, vimos, de repente, como 

que um relâmpago. 

 - É melhor irmo-nos embora para casa – disse a meus primos – que estão 

a fazer relâmpagos e pode vir trovoada. 

 - Pois sim! 

 E começamos a descer a encosta, tocando as ovelhas em direcção à 

estrada. Ao chegar mais ou menos a meio da encosta, quase junto duma azinheira 

grande que aí havia, vimos outro relâmpago e, dados alguns passos mais, vimos 

sobre uma carrasqueira uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante 

que o sol, espingardando luz mais clara e intensa que um corpo de cristal 

cheio de água cristalina, atravessando pelos raios do sol mais ardente.  

 Parámos, surpreendidos pela aparição. Estávamos tão perto que 

ficávamos dentro da luz que a cercava ou que Ela espargia, talvez a metro e meio 

de distância, mais ou menos. 

Então nossa senhora disse-nos: 

 - Não tenhais medo. Eu não vos faço mal. 

 - De donde é vossemecê? – Perguntei-lhe. Ela respondeu: - Sou do Céu. 

- E que é que Vossemecê me quer? 

- Vim para vos pedir que venhais aqui seis meses seguidos, no dia 13, 

a esta mesma hora. Depois direi quem sou e o que quero. Depois, voltarei 

ainda aqui uma sétima vez. 

- E eu também vou para o Céu? – ela respondeu: - Sim, vais.  

- E a Jacinta? – Também. 

- E o Francisco? – Também, mas tem que rezar muitos terços. 

Lembrei-me, então, de perguntar por duas raparigas que tinham morrido 

há pouco. Eram minhas amigas e estavam em minha casa a aprender a tecedeiras 

com a minha irmã mais velha:  

- A Maria das Neves já está no Céu? – Sim, está. 

- E a Amélia? – Estará no purgatório até ao fim do mundo. 

- Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que 

Ele enviar-vos, em acto de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido 

e de súplica pela conversão dos pecadores? 

- Sim, queremos. – Ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de 

Deus será o vosso conforto. 

Foi ao pronunciar estas palavras “a graça de Deus, etc.” que abriu, pela 

primeira vez, as mãos comunicando-nos uma luz muito intensa – como que um 

reflexo que delas expedia – penetrando-nos no peito e no mais intimo da alma, 

fazendo-nos ver a nós mesmos em deus, que era essa Luz, mais claramente do 

que nos vemos no melhor dos espelhos”. 

 
 

 
 

 
 

 

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

Notícias da nossa diocese: Diocese de Leiria-Fátima 

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


