
VIDA PAROQUIAL E AVISOS 
 

Semana de 12 de Julho a 19 de Julho de 2015 

 

DOMINGO XV DO TEMPO COMUM – 12 de Julho 

Distribuição da Sagrada comunhão aos doentes de Espite 

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

DODIA    10H00 – Matas   
 

SEGUNDA-FEIRA –13 de Julho – S. HENRIQUE 

CELEBRAÇÃO ANIVERSARIO DAS APARIÇÕES DE FÁTIMA 

 

TERÇA-FEIRA –  14 de Julho – S. CAMILO DE LELIS, PRESBÍTERO 

Nas Matas      16H00 – Funeral de António Dias Baptista (emigrante) 

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

                       21H30 Reunião do Grupo de Evangelização  
 

QUARTA-FEIRA – 15 de Julho - S. BOAVENTURA, BISPO E DOUTOR DA IGREJA 

No Centro Social    09H00 – Reunião da Direção do Lar 

Nas Matas  17H00 – Cartório Paroquial  + No Lavradio 19H30 – Missa 
 

QUINTA-FEIRA – 16 de Julho  - NOSSA SENHORA DO CARMO 

Em Espite   08H00 – Confissões  + 08H30 – Missa  

Nas Matas      10H00 – Visita aos Doentes de Soalheira, Matas, Casal 

Menino, Barreirinhas e Achada 

Em Espite       18H00 – Atendimento e direcção espiritual 
 

SEXTA-FEIRA – 17 de Julho – BB. INÁCIO DE AZEVEDO E COMPANHEIROS 

Nas Matas     9H30 – Visita aos Doentes de Formigal, Cerejeiras, 

Castanheirinho e Outeiro das Gameiras 

                      18H30 – Adoração ao S.mo  Sacramento   +  20H00 – Missa 
 

SÁBADO – 18 de Julho – B. BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES, BISPO 

Nas Matas   10H30 – Bodas de Ouro ( Luís Sobreira Rodrigues e de Beatriz 

Rodrigues Casalinho) + 12H00 – Baptismo do Diogo (filho do Nuno e da 

Susana) 

Em Espite  16H00 – Baptismo do Pedro ( filho do Nuno e da Sónia) +                       

19H15 – Missa Vespertina 
 

DOMINGO XVI DO TEMPO COMUM – 19 de Julho 

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

DODIA          10H00 – Matas  

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 
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Am 7, 12 15 

“Eu não era profeta nem filho de profeta. Era simples pastor e cultivava as 

figueiras. O senhor é que me tirou da guarda do rebanho, foi Ele que me 

disse: «Vai, que hás-de ser profeta do Meu povo de Israel.»” 
 

Ef 1, 3-14 

“Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, nos Céus, nos 

encheu de toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Foi assim que, 

n’Ele, nos escolheu, antes da criação do mundo, para sermos, na caridade, 

santos e irrepreensíveis na Sua presença.” 
 

Mc 6, 7-13 

“Naquele tempo, Jesus chamou a Si 

os doze apóstolos e começou a 

mandá-los em missão dois a dois. 

(…) Os apóstolos partiram e 

pregaram que era preciso cada um 

arrepender-se. Expulsavam muitos 

demónios, ungiam com óleo 

numerosos doentes e curavam-nos.” 

 

Jesus Envia os Discípulos a Anunciar o seu Evangelho 
 

Não tendo sido pessoalmente aceite, em Nazaré, Jesus tenta, mais uma 

vez, a conversão dos galileus, enviando-lhes agora os discípulos. Como a 

proclamação da Palavra se deve revestir de força libertadora, não pode 

apresentar-se com um carácter espectacular.  

O testemunho evangélico não se apoia em qualquer forma de influência 

social. Daí a humildade, na apresentação e na pregação, recomendada por Jesus 

aos discípulos.  



 

Questões para Meditar 
 

Além de Crer em Deus, em que outras coisas devemos crer? Além 

de crer em deus, devemos crer em tudo quanto está contido na Palavra de 

Deus, escrita ou transmitido, e que a Igreja propõe à nossa fé como 

divinamente revelado. 
 

A fé, é necessária para a salvação? A fé é necessária para a 

salvação, porque o disse o próprio Senhor no Evangelho. 
 

Com que palavras disse o Senhor que a fé é necessária para a 

salvação? As palavras com que o Senhor disse que a fé é necessária para a 

salvação são: «Quem crer e for baptizado será salvo: mas quem não crer será 

condenado». Esta palavra disse-as o Senhor depois da Ressurreição. 
 

O Grande Segredo  
(Aparição de Nossa Senhora a 13 de Julho) 

 

“Chegámos à Cova da Iria, junto da carrasqueira, a multidão era 

numerosa, estávamos a rezar o terço, vimos um reflexo de luz e, em seguida, 

Nossa Senhora sobre a árvore. Perguntei-lhe – Vossemecê que me quer?  

Ela respondeu-me: «Quero que venham aqui no dia 13 do mês que 

vem, que continuem a rezar o terço todos os dias, em honra de Nossa 

Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, 

porque só Ela lhes poderá valer.» 
- Queria pedir-lhe para nos dizer quem é, para fazer um milagre com 

que todos acreditem que Vossemecê nos aparece. Respondeu: «Continuem a 

vir aqui todos os meses. Em Outubro direi quem sou, o que quero e farei 

um milagre que todos hão-de ver para acreditar.» 

Fiz alguns pedidos que não recordo bem. Lembro-me que Nossa 

Senhora disse que era preciso rezar o Terço, para alcançar as graças durante o 

ano. E continuou: «Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em 

especial sempre que fizerdes algum sacrifício: Ó Jesus, é por vosso amor, 

pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos 

contra o Imaculado Coração de Maria.» 

Depois, abriu de novo as mãos como nos dois meses anteriores, a luz 

penetrou a terra e vimos como que um mar de fogo, e nesse fogo os demónios 

e as almas, como se fossem brasas. Assustados levantámos a vista para nossa 

Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: «Vistes o inferno, para onde 

vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer 

no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que Eu 

vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, 

mas, se não deixarem de ofender a Deus… começará outra pior. Quando 

virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o 

grande sinal que deus vos dá de que vai punir o mundo de seus crimes 

por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. 

Para a impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu Imaculado 

Coração e a Comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem 

a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz; se não, espalhará 

seus erros pelo mundo promovendo guerras e perseguições à Igreja; os 

bons serão martirizados; o Santo Padre terá muito que sofrer; várias 

nações serão aniquiladas. Por fim o meu Imaculado Coração triunfará. 

O Santo Padre consagrar-se-á a Rússia que se converterá e será 

concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal, conversar-se-á 

sempre o Dogma da Fé, etc. Isto não o digais a ninguém. Ao Francisco, 

sim, podeis dizê-lo. Quando rezais o terço, dizei depois de cada mistério: 

Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas 

todas para o Céu, principalmente as que mais precisarem.» 

Seguiu-se um instante de silêncio e perguntei: - Vossemecê não me 

quer mais nada? Respondeu: «Não, hoje não te quero mais nada.» E, como 

de costume, começou a elevar-se em direcção ao nascente até desaparecer na 

imensa distância do firmamento.” 

 

Oferecimento do Sangue de Jesus 
 

Ó meu Deus, por meio do Coração Imaculado de Maria, eu Te ofereço 

o precioso Sangue de Jesus, que se imola em todos os altares do mundo, 

unindo a ele cada um dos meus pensamentos, palavras e ações deste dia. 

 Ó meu Jesus, desejo ganhar todos os méritos e indulgências que sejam 

possíveis e os ofereço à santíssima Virgem, para que ela os aplique aos 

interesses do seu santíssimo coração. Coração Imaculado de Maria, rogai por 

nós. Sagrado Coração de Jesus, tende misericórdia de nós.  

Ámen. 
 

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 


