
VIDA PAROQUIAL E AVISOS 
 
 

Semana de 14 de junho a 21 de junho de 2015 

 
 

DOMINGO XI DO TEMPO COMUM – 14 de junho 

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

DO DIA     10H00 – Matas 

Na Freiria 16H30 – “Alminhas de S. António”: Benção do Pão e convívio 

No Adro da Igreja Paroquial de Espite  17H00 – Leilão   
 

TERÇA-FEIRA – 16 de junho 

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

               21H30 – Reunião do grupo de Evangelização 
 

QUARTA-FEIRA – 17 de junho 

Em Espite     09H30 – Reunião da Direção do Centro Social  

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

Em Espite 21H30 – Reunião do Conselho Económico 
 

QUINTA-FEIRA – 18 de junho 

Em Espite  08H00 e 09h00 - Confissões (Preparação para a Festa) + 08H30 – Missa  

   21H00 – Cenáculo Mariano e Adoração ao Santíssimo 
 

SEXTA-FEIRA – 19 de junho – S. ROMUALDO, ABADE 

Em Fátima  09H00 às 13H00 – Recolecção com o 6ºano (regresso às 14H30) 

Em Espite      20H30 – Confissões dos pais do 6ºano e ensaio 

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

                    21H30 – Reunião de Preparação de Baptismo 
 

SÁBADO – 20 de junho 

Nas Matas 16H00 – Encerramento do ano de Catequese e Lanche/Convívio 

Em Espite         18H00 – Encerramento do ano de Catequese e Lanche/Convívio      

   19H15 – Missa Vespertina 
 

DOMINGO – 21 de junho - DOMINGO XII DO TEMPO COMUM  

MISSAS        08H30 – Vesparia    +   10H45 – Cumieira 

DO DIA        10H00 – Matas e Procissão com o Santíssimo Sacramento da Eucaristia 

  15H00 – Em Espite (Missa Solene da Festa de S. João Baptista e S. António 

e profissão de Fé do 6ºano da catequese) 

 

 

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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Ez 17, 22-24 

“E todas as árvores do campo hão-de saber que Eu sou o Senhor; abato a 

árvore elevada e elevo a árvore abatida, faço que seque a árvore verde e 

reverdeça a árvore seca. Eu, o Senhor, o afirmei e hei-de realizar.” 

 

II Cor 5, 6-10 

“Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, a fim de cada 

qual receber a sua paga, pelas obras feitas durante a vida corporal, conforme 

as tiver praticado, boas ou más.” 

 

Mc 4, 26-34 

“A que havemos de comparar o Reino de Deus? (…) É como um grão de 

mostrada que ao ser semeado no terreno, é a menor de todas as sementes que 

há na terra. Mas, depois de semeado, começa a crescer e torna-se a maior de 

todas as plantas da horta e deita ramos tão grandes que as aves do céu podem 

abrigar-se à sua porta.” 

 
 

 

 

O Crescimento do Reino de Deus 
 

O Reino de Deus anunciado por Cristo, não aparece, em toda a sua 

plenitude, de um momento para o outro. O seu crescimento é como o de uma 

árvore. Iniciado por Cristo, desenvolver-se-á pelas mãos dos homens, em 

nome de Deus. Este Reino é um Reino de paz, amor e justiça. 

 



Questões para Meditar 
Como se divide a Sagrada Bíblia? 

A sagrada Bíblia divide-se em duas partes: Antigo e Novo 

Testamento. Os livros do Antigo Testamento estão escritos antes de vir ao 

mundo Jesus Cristo. Os do Novo Testamento estão escritos depois de Jesus 

Cristo, pelos apóstolos e discípulos do Senhor. 
 

Quantos livros da Sagrada Escritura recebe e venera a Igreja, 

como inspirados? 

A Igreja recebe e venera, como inspirados, setenta e três livros: 46 do 

Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. 
 

Quais são os livros mais importantes da Sagrada Escritura? 

Os livros mais importantes da Sagrada Escritura são os Evangelhos: 

são eles o testemunho principal da vida e doutrina de Jesus Cristo. 
 

Em que consiste a unidade que há entre o Antigo e o Novo 

Testamento? 

A unidade que existe entre o Antigo e o Novo Testamento consiste em 

que ambos derivam da unidade do plano de Deus e da Sua revelação. O 

antigo testamento prepara o Novo, enquanto que o Novo completa o Antigo. 

Os dois esclarecem-se mutuamente, pois ambos são verdadeira Palavra de 

Deus. 
 

PROMESSAS DO CORAÇÃO DE JESUS AOS 

SEUS DEVOTOS 
 

Baseado no Livro: "Mês do Coração de Jesus" do Pe. Oliveiros de Jesus Reis 
 

Dos escritos de Santa Margarida Maria constam as promessas do Sagrado 

Coração aos que forem seus devotos. A fórmula tradicional traz-nos 12 

promessas, mas há cerca de 30. Apresentamos de seguida as 12 tradicionais: 
1. Dar-lhes-ei todas as graças necessárias ao seu estado;  
2. A paz reinará nas suas famílias;  
3. Consolá-los-ei em todas as aflições; 
4. Serei o seu refúgio seguro na vida e sobretudo na 

hora da morte; 
5. Derramarei abundantes bênçãos sobre todas as suas empresas; 
6. Os pecadores acharão sempre no meu Coração a fonte e o oceano infinito da 

misericórdia; 

7. As almas tíbias mudá-las-ei em fervorosas; 
8. As fervorosas elevá-las-ei em pouco tempo a um grau de perfeição; 
9. Abençoarei as habitações em que se achar exposta e honrada a imagem do 

meu Sagrado Coração; 
10. Darei aos sacerdotes o dom de abrandarem os corações mais endurecidos; 
11. As pessoas que propagarem esta devoção terão os seus nomes inscritos no 

meu Coração, donde jamais serão riscados; 
12. No excesso da minha misericórdia, prometo a todos aqueles que comungarem 

em nove primeiras sextas-feiras de nove meses seguidos, a graça da penitência 
final; não morrerão no meu desagrado, nem sem receber os sacramentos. O 
meu Divino Coração será para eles um asilo seguro naquela derradeira hora. 

 

O CORAÇÃO DE MARIA 
(Aparição de Nossa Senhora a 13 de Junho) 

 

“Depois de rezar o terço com a Jacinta e o Francisco e mais pessoas que 

estavam presentes, vimos de novo o reflexo da luz que se aproximava, e em seguida 

Nossa senhora sobre a carrasqueira, em tudo igual a Maio. Perguntei-lhe: 

«Vossemecê que me quer?»  

Ela Respondeu-me: «Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, 

que rezeis o terço todos os dias e que aprendais a ler. Depois direi o que quero.»  
Pedi-lhe a cura dum doente. Ela respondeu-me «Se se converter, curar-se-á 

durante o ano.»  

Pedi que nos levasse para o Céu. Respondeu: «Sim, a Jacinta e o Francisco 

levo-os em breve. Mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer estabelecer no 

mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. A quem a abraçar prometo a 

salvação e serão queridas de Deus estas almas como flores postas por mim a 

adornar o seu trono.»  

Perguntei se ficava cá sozinha. Ela disse-me: «Não, filha. E tu sofres muito 

por isso? Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O Imaculado Coração será o teu 

refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus.»  

Quando disse estas últimas palavras abriu as mãos e comunicou pela 

segunda vez o reflexo dessa luz imensa. Nela víamo-nos como que submergidos em 

Deus. A Jacinta e o Francisco pareciam estar na parte dessa luz que se elevava ao 

Céu e eu na que se espargia sobre a terra. Na palma da mão direita de Nossa Senhora 

estava um coração cercado de espinhos que pareciam estar cravados. 

Compreendemos que era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da 

humanidade, que queria reparação.” 
 

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 


