
VIDA PAROQUIAL E AVISOS 
 

Semana de 22 de Março a 29 de Março de 2015 
DOMINGO V da Quaresma – 22 de Março (Peregrinação da nossa Diocese a Fátima) 

MISSAS         10H45 – Cumieira + 18H00 – Espite           

DO DIA         19H30 – Matas    
 

SEGUNDA-FEIRA – 23 de Março 

No Centro Social Paroquial   15H30 – Confissões dos idosos   

Na Igreja de Espite 17H30 – Confissões da Quaresma (com 2 sacerdotes)     
 

TERÇA-FEIRA – 24 de Março 

Em Espite   17H00 – Cartório  +  Vermoil   20H30 – Confissões da Quaresma 

Na Cardosa e Cimo de Igreja 14H30 – Visita aos doentes  

No Areeiro   19H00 – Missa   +   Leiria    21H00 – Escola Razões da Esperança 
 

QUARTA-FEIRA – 25 de Março (Anunciação do Senhor)  

Nas Matas   09H30 – Confissões da Quaresma (com três sacerdotes)  

Na Maia, Falgar e Castelo  14H30 – Visita aos doentes   +  Formigal: 19H00 - Missa 

Nas Matas  17H00 – Cartório    +   Espite: 21H00 – Reunião de Cursistas 
 

QUINTA-FEIRA – 26 de Março  

Em Espite 08H30 – Missa + 09h00 – Confissões da Quaresma (com três sacerdotes) 

Nos Matos da Ranha    17H00 – Confissões da Quaresma 

Em Espite     14H30 – Visita aos doentes no Carvalhal, Pinhais Novos, Vale Freixo e 

Sesmarias +     18H30 – Serviço de atendimento e Direcção espiritual 

Em Espite 21H30 – Reunião de Catequistas (Preparação da Semana Santa) 
 

SEXTA-FEIRA – 27 de Março  

No Pinhal Carreira, Chã, Braga, Espite, Salgueiral: 09H30 – Visita aos doentes 

Nas Matas    17H30 – Confissões da Quaresma (com três sacerdotes)  + 18H00 – 

Adoração   +   19H00 – Missa  +   20H00 – Avaliação do 3º ano da Catequese  

Nas Matas 21H30 – Reunião de Catequistas (Preparação da Semana Santa) 
          

SÁBADO – 28 de Março – Retiro para Casais – Vigararia das Colmeias 
Nas Matas 16H00 – Confissões do 8º, 9º e 10º anos + Em Espite: 18H00 –Catequese 

e Confissões do 4º, 5º, 6º e 7º anos   + 19H15 – Missa Vespertina  

Na Freiria    21H30 – Missa e adoração ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia 

até às 23h00 
 

DOMINGO VI da Quaresma – 29 de Março Domingo de Ramos na Paixão do 

Senhor – Início da Semana Santa 

MISSAS        08H30 – Espite    +   10H00 – Matas     +    10H45 – Cumieira 

DO DIA         11H30 – Vesparia  (Entrega da Renúncia Quaresmal) 

Em Espite 15H00 – Via-Sacra até à capela de S. Pedro da Freiria (termina 

com a bênção dos Ramos e com um lanche) 
 

 

 
 

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 DA QUARESMA  
22 de Março de 2015 – Ano 2 – nº 15 

 
 

Periodicidade: Quinzenal             Edição: 400 ex. 

 

Jer 31, 31-34 

“Todos eles Me conhecerão, desde o maior ao mais pequeno, diz o 

Senhor. Porque vou perdoar os seus pecados e não mais recordarei as 

suas faltas.” 
 

Hebr 5, 7-9 

“Apesar de ser Filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a 

sua plenitude, tornou-Se para todos os que Lhe obedecem causa de salvação 

eterna.” 
 
 

Jo 12, 20-33 

“Chegou a hora do Filho do homem ser glorificado. Em verdade, em verdade 

vos digo: Se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica só; mas se morrer, 

dará muito fruto. Quem tem amor à vida, perde-a, e quem detesta a sua vida 

neste mundo conservá-la-á para a Vida eterna. Se alguém estiver ao Meu 

serviço, que Me siga; e, onde Eu estiver, aí estará também o Meu servidor.” 

 
 

 

 

A Morte é Semente de uma Vida Nova  
Só morrendo é que a semente dá origem a uma vida nova, revelando assim a 

sua maravilhosa fecundidade. 

Também para Jesus a morte é semente de uma vida maravilhosamente nova e 

fecunda. Graças à Sua morte redentora, os benefícios da salvação são, com 

efeito, comunicados a todos os homens, judeus ou pagãos. A Sua morte é a 

conclusão da Sua missão é, por isso, a hora da Sua glorificação. 

Aceitando voluntariamente a morte, em filial a amorosa obediência ao Pai e 

aos Seus planos de salvação, Jesus, «deu-nos a vida imortal». 



Questão para Meditar 
 

És Cristão? 
Sim, sou cristão porque Deus me chamou e recebi o sacramento da fé, 

que é o Baptismo. 

 
Quem é Bom Cristão? 

É bom Cristão aquele que está baptizado, crê em Jesus Cristo, vive a 

sua doutrina e O segue, aceitando tudo quanto Ele instituiu. 

 
A Doutrina que ensinou Jesus Cristo é a mesma que a doutrina 

que ensina a Igreja? 
Sim, a Doutrina que ensinou Jesus Cristo é substancialmente a mesma, 

porque a Igreja, fiel ao seu Fundador Jesus cristo, tira os seus ensinamentos da 

Palavra de Deus mediante a qual o próprio Deus nos revela o caminho da 

salvação eterna. 
 

 

 

Carta Pastoral de D. António Marto 

O Desígnio de Deus: A Vocação ao Amor 
 

Vamos, pois, reler e meditar as páginas da Bíblia que nos apresentam o 

mistério da criação e o projeto que o Criador acariciou como seu ideal e que 

propôs à liberdade humana. Precisamos de olhar para a realidade 

profundamente humana do Matrimónio com o olhar de Deus, para que Ele nos 

ajude a vê-lo mais em profundidade e a descobrir a sua beleza, a sua grandeza 

e a sua dignidade originárias. Como bem lembra Virgílio Ferreira: “Posso olhar 

o mar e não reparar nele porque já o vi. Nunca reparaste que há certas coisas 

que já vimos muitas vezes e que, de vez em quando, é como se fosse a 

primeira?”. 

“Não é bom que o homem esteja só” 

O capítulo 2 do livro do Génesis, em linguagem simbólica, oferece-nos 

alguns traços da identidade do ser humano como criatura de Deus. 

“Não é bom que o homem esteja só; vou dar-lhe uma aliada (ajuda) que 

lhe corresponda”, exclama o Criador. Não é suficiente ao homem ter a seu lado 

os animais, por mais simpática que seja a sua presença. Ele precisa de uma 

ajuda viva e pessoal, uma companhia que lhe corresponda, uma aliada na qual 

possa fixar os olhos, com quem possa estar em relação face a face, de 

reciprocidade. 

Eis que, perante o dom da mulher que Deus lhe apresenta, como tirada do seu 

lado, o homem entoa um canto de amor: “Finalmente, esta é osso dos meus 

ossos, carne da minha carne”. É um canto de alegria perante o “tu” humano, 

perante a humanidade e a feminilidade da mulher. Agora, o homem descobre-

se, na sua identidade, como ser de relação, de diálogo, de encontro, de 

comunhão, de amor. 

“Não é bom que o homem esteja só...”: estas palavras pronunciadas 

por Deus no início da história humana estão escritas no próprio coração da 

vida de cada homem e de cada mulher e definem a sua vocação mais profunda: 

a vocação ao amor, à comunhão, à solidariedade, ao apoio recíproco. 

Obviamente, trata-se de uma dimensão ampla, que abraça numerosas formas 

de comunhão. 

“Os dois serão uma só carne” 

De seguida, o texto mostra como a comunhão de pessoas e de amor se 

realiza, de uma maneira singular e específica, na íntima união conjugal: “Por 

isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher e serão os 

dois uma só carne”. Aqui, trata-se de uma comunhão íntima e total, na 

dimensão corpórea e espiritual (em que já vem incluído o filho), e que dá 

origem a uma nova comunidade de vida e de amor, de doação e entrega 

recíprocas: o Matrimónio entre um homem e uma mulher, origem de uma nova 

família. 

Não é necessário explicar como o autor sagrado quis recordar-nos que 

estas duas pessoas que constituem o casal são iguais na sua dignidade radical, 

mas diferentes na sua identidade individual. Homem e mulher são ambos 

pessoas humanas, embora na diversidade dos seus géneros. A diferença sexual 

mostra-nos que nem o masculino nem o feminino representam todo o humano. 

É na complementaridade dos sexos que Deus mostra a beleza da condição 

humana. 

“À imagem de Deus, homem e mulher os criou... 

E viu que era muito bom e belo” 

 

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/

