
 

VIDA PAROQUIAL E AVISOS 

Semana de 22 de Fevereiro a 1 de Março de 2015 

DOMINGO I da Quaresma – 22 de Fevereiro 

MISSAS 08H30 – Espite + 10H45 – Cumieira 

DO DIA 10H00 – Matas  + 11H30 – Vesparia  
 

TERÇA-FEIRA – 24 de Fevereiro 

No Areeiro 09H00 – Missa   +   Em Espite  17H00 – Cartório Paroquial 

Em Espite 21H00 – Reunião para todos os catequistas           
 

QUARTA-FEIRA – 25 de Fevereiro  

Nas Matas     17H00 – Cartório Paroquial  +   No Formigal  19H00 – Missa  

Em Espite 21H30 – Reunião dos Cursistas 
 

QUINTA-FEIRA – 26 de Fevereiro 

Em Espite  08H30 – Missa + Nas Colmeias 10H00 – Reunião dos sacerdotes 

Em Espite 17H00 – Adoração ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia 

                   18H00 às 20H00 – Atendimento e direcção Espiritual 

Em Fátima  21H00 – Reunião da Equipa de Cursistas  
 

SEXTA-FEIRA – 27 de Fevereiro  

Na igreja de Espite 15H00 – Via Sacra   

Nas Matas 18H00 – Adoração ao Santíssimo Sacramento + 19H00 – Missa  

                  21H15 – Reunião para todos os catequistas 
 

SÁBADO – 28 de Fevereiro 

Na Cumieira  17H00 – Missa Vespertina 

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

DOMINGO II da Quaresma – 1 de Março 

MISSAS 08H30 – Espite  

DO DIA 10H00 – Matas  + 11H30 – Vesparia  

   No Salão de S. Tiago do Carvalhal  12H30 – Almoço  
 
 

 

VIVÊNCIA DA QUARESMA – Mais uma vez, o nosso Bispo nos pede que 

façamos o “Retiro Popular”. Este destina-se a todos os fiéis, aos vários grupos 

da paróquia e sobretudo às famílias. Nas paróquias de Matas e Espite, aos 

domingos, nas igrejas paroquiais haverá às 14H30 o retiro Popular e às 

15H30 a Via-Sacra. 

 

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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Gén 9, 8-15 

 “Deus dirigiu a Noé e aos seus filhos as seguintes palavras: «Eu vou 

estabelecer a Minha aliança convosco, com a descendência que vos há-

de seguir e com todos os seres vivos que estão no meio de vós …»” 
 

I Pe 9, 18-22 

“Cristo morreu uma só vez pelos pecadores para vos conduzir a Deus. Foi 

morte segundo a carne, mas voltou à vida segundo o Espírito.”  
 
 

 Mc 1, 12-15 

“Naquele tempo, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. E esteve no 

deserto quarenta dias, tentado por Satanás. Vivia com os animais selvagens, e 

os Anjos serviam-No. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia 

a proclamar a Boa Nova de Deus: «O tempo chegou ao seu termo, e o Reino 

de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai na Boa Nova.»” 
 

 

 

Jesus prepara-se para a Sua missão 
 

A tentação de Jesus, no deserto, situa-se nos começos da Sua actividade 

messiânica. Antes de dar início à pregação, entrega-Se à oração; antes de Se 

apresentar em público, vai para o deserto; antes de Se misturar com o povo, 

retira-Se para a solidão. Antes de ir ao encontro dos homens, busca a 

intimidade do Seu Pai, que está no Céu. Deste modo, Jesus é o modelo de todos 

os cristãos. Indo para o deserto, para aí se entregar à oração e ao jejum, mostra-

nos quais são as armas para vencermos as nossas más inclinações, o pecado e 

o demónio. 

Na quarta-feira ouvimos as palavras do sacerdote que, ao tocar-nos com 

as cinzas na cabeça, dizia: «Arrependei-vos e acreditai no Evangelho». No 

Evangelho deste domingo, estes dois temas aparecem de novo, sugerindo que 

sem conversão de vida e fé não podemos ser cristãos. “Arrependei-vos!” – uma 



palavra de encorajamento que Deus nos dirige continuamente. Com frequência, 

perguntam-nos o que significa arrepender-se. Trata-se de uma viragem, de um 

retorno, isto é, de uma mudança radical da direcção na nossa vida espiritual. 

Por vezes, somos como o “filho Pródigo” do Evangelho, pensando que 

poderemos viver sem Deus, autonomamente; ora a conversão leva a reconhecer 

que Deus é o centro da nossa vida, o amor maior, que preenche o nosso coração 

e dá sentido à nossa vida. 

 

 Questão para Meditar 
As pessoas que não servem a Deus e morrem em pecado mortal ou 

grave o que lhes acontecerá? 
 

Deus não destina ninguém para o inferno, mas aqueles que não servem a 

Deus e morrem em pecado mortal sem arrependimento e sem dar 

acolhimento ao amor misericordioso de Deus é a mesma coisa que 

morrer separado d’Ele para sempre, por livre escolha própria. E é este 

estado de auto-exclusão definitiva da comunhão com Deus e com os 

bem-aventurados que se designa pela palavra «inferno» (Cfr. Catecismo 

da Igreja Católica, n. 1033). 

 
 

CURSILHO DE CRISTANDADE – De 5 a 8 de Março decorrerá na casa de 

Retiros do Seminário de Leiria o 100º Cursilho de Cristandade para Senhoras. 

O pároco irá participar na sua realização. 

 

Reflexões do Papa Francisco sobre as famílias cristãs 
(Continuação da folha paroquial anterior) 

5. A Família é para a Vida Toda 
“Uma longa viagem, que não é feita de pedaços, dura a vida inteira! E precisam 

da ajuda de Jesus, para caminharem juntos na confiança, acolherem-se um ao 

outro cada dia e perdoarem-se cada dia. E isto é, importante! Nas famílias, 

saber-se perdoar, porque todos nós temos defeitos, todos! Por vezes fazemos 

coisas que não são boas e fazemos mal aos outros. Tenhamos a coragem de 

pedir desculpa, quando erramos em família.” 

6. Com licença, obrigado, desculpa 
“Para levar adiante uma família, é necessário usar três palavras. Três palavras: 

com licença, obrigado, desculpa. Três palavras-chave!” 

7. A família que ora 
“Todas as famílias, todos nós precisamos de Deus: todos, todos! Há 

necessidade da sua ajuda, da sua força, da sua bênção, da sua misericórdia, do 

seu perdão. E é preciso simplicidade: para rezar em família, é necessária 

simplicidade! Rezar junto o ‘Pai Nosso’, ao redor da mesa, não é algo 

extraordinário: é fácil. E rezar juntos o Terço, em família, é muito belo; dá 

tanta força! E também rezar um pelo outro: o marido pela esposa; a esposa pelo 

marido; os dois pelos filhos; os filhos pelos pais, pelos avós… Rezar um pelo 

outro. Isto é rezar em família, e isto fortalece a família: a oração.” 

8. A família conserva a fé 
“As famílias cristãs são famílias missionárias. Ontem escutamos, aqui na praça, 

o testemunho de famílias missionárias. Elas são missionárias também na vida 

quotidiana, fazendo as coisas de todos os dias, colocando em tudo o sal e o 

fermento da fé. Guardai a fé em família e colocai o sal e o fermento da fé nas 

coisas de todos os dias.” 

9. A alegria da Família 
“A alegria verdadeira vem da harmonia profunda entre as pessoas, que todos 

sentem no coração, e que nos faz sentir a beleza de estarmos juntos, de nos 

apoiarmos uns aos outros no caminho da vida.” 

10. Deus e a harmonia em meio às diferenças 
“Ter paciência entre nós. Amor paciente. Só Deus sabe criar a harmonia a partir 

das diferenças. Se falta o amor de Deus, a família também perde a harmonia, 

prevalecem os individualismos, se apaga a alegria. Pelo contrário, a família que 

vive a alegria da fé, comunica-a espontaneamente, é sal da terra e luz do 

mundo, é fermento para toda a sociedade.” 

 

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.eclesia.pt 

http://www.leiria-fatima.pt/

