
VIDA PAROQUIAL E AVISOS 

Semana de 23 de Agosto a 30 de Agosto de 2015 

 

DOMINGO XXI DO TEMPO COMUM – 23 de Agosto   

     Em Espite - Festa Grande 
Em Espite    08H30 – Baptismo de Carolina ( Filha de Bruno e Cristel Capitão) 

MISSAS      10H00 – Matas     +  10H45 – Na Cumieira    

DO DIA      11H30 – Na Vesparia     +   15H00 – Em Espite (Seguida de Procissão 

e arraial) 
 

SEGUNDA-FEIRA – 24 de Agosto - S. BARTOLOMEU, APÓSTOLO 

Espite  18H00 – Missa da Festa por intenção de todos os Festeiros e pelos que 

colaboraram nesta Festa.                    (Festa Grande em Espite) 
 

TERÇA-FEIRA –  25 de Agosto – S. LUÍS DE FRANÇA 

Em Espite      17H00 – Cartório   +     No Areeiro:   19H30 – Missa  

Em Espite        21H30 – Reunião com o Concelho Económico, organista, responsáveis 

da Catequese e animadora do coro da Cumieira. 
 

QUARTA-FEIRA – 26 de Agosto 

Nas Matas      17H00 – Cartório   +      No Formigal  19H30 – Missa 

Em Espite      21H30 – Reunião de Preparação de Baptismos           
 

QUINTA-FEIRA – 27 de Agosto  - S. MÓNICA 

Em Espite     08H00 – Confissões  +  08H30 – Missa  +  17H00 – Adoração   
 

SEXTA-FEIRA – 28 de Agosto – S. AGOSTINHO, BISPO E DOUTOR DA IGREJA 

Nas Matas    18H30 – Adoração ao Santíssimo       +  19H30 – Missa  

Em Leiria (na igreja de S. Agostinho)     21H00 – Missa em Honra de Santo Agostinho, 

presidida pelo Nosso Bispo, D. António Marto 
 

SÁBADO – 29 de Agosto – MARTÍRIO DE S. JOÃO BAPTISTA 

Em Espite    19H15 – Missa Vespertina 
 

DOMINGO XXII DO TEMPO COMUM – 30 de Agosto 

MISSAS      08H30 – Espite      +      10H45 – Na Cumieira    

DO DIA      10H00 – Matas      +      11H30 – Na Vesparia   
 

Transferência do Pároco – Tomada de posse do Rev. Pe. João Pedro: Na igreja 

paroquial de Casal dos Bernardos, 5 de Setembro, sábado, às 18h00. E na igreja 

paroquial da Urqueira, 6 de Setembro, Domingo, às 17h00.  

Tomada de posse do Rev. Pe. Rogério Assumção: Na igreja paroquial 
de Espite, 13 de Setembro, Domingo, às 15h30. E na igreja paroquial das 
Matas, 13 de Setembro, Domingo, às 17h30. 

 

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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Do livro de Josué (Jos 24, 1-2ª, 15-17, 18b) 

“Se não vos agrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir: se a 

deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio, se os deuses dos 

Amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha família serviremos o Senhor.” 

 

Da Carta aos Efésios (Ef  5, 21-32) 

“Meus irmãos: Sede submissos uns aos outros, por respeito a Cristo.” 

 

Do Evangelho segundo S. João (Jo 6, 61-70) 

“A Minha Carne é verdadeira comida, e o Meu Sangue verdadeira bebida.(…) 

Isto indispõe-vos? E se virdes o Filho do homem subir para onde estava 

anteriormente? O espírito é que dá vida, a carne não serve de nada. As palavras 

que Eu vos disse são espírito e vida. Mas, entre vós, há alguns que não 

acreditam…E acrescentou: Eis a razão porque vos disse: Ninguém pode vir a 

Mim, se não lhe foi concedido por Meu Pai.” 

 

A Sagrada Eucaristia – Sacramento de Fé 
 
 

As palavras de Jesus sobre o Pão da vida, a Eucaristia, o Santíssimo 

Sacramento, que é Ele mesmo, exigem uma adesão de fé à Sua própria pessoa. 

Jesus de Nazaré apresenta-se como alimento divino. Verdade difícil de ouvir e 

inaceitável para os judeus. A inteligência humana, deixada a si mesma, não 

pode compreender a realidade do Mistério Eucarístico – sacramento de fé, por 

excelência. Por isso, o Senhor Jesus sublinha que é necessário o dom da fé e 

«Só o Pai pode atrair os discípulos para o Filho». 



Questões para Meditar 
Porque dizemos que Deus é todo-poderoso? 

Dizemos que Deus é todo-poderoso, porque só com a Sua vontade fez 

e faz tudo quanto quer, com excepto do mal, porque Deus é a perfeição 

absoluta. 
 

Como manifesta Deus a sua omnipotência? 

Deus manifesta a sua omnipotência criando todas as coisas e, além 

disso, convertendo-nos dos nossos pecados, restabelecendo assim a vida da 

graça em nós. 
 

Porque dizemos que Deus é criador? 

Dizemos que Deus é criador, porque fez todas as coisas do nada. 
 

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS  

Peito Rasgado de Dor e amor 
 

Na Sexta-Feira após a celebração do Corpo de Deus, celebra a Igreja a 

solenidade do Coração de Jesus, quase a indicar que a Hóstia tem forma de Coração 

ou que é Coração de Cristo que palpita na Eucaristia. Efetivamente, todas as vezes que 

celebramos a Santa Missa, celebramos o Coração ardente e doloroso do Senhor, 

sacrificado e trespassado de amor e compaixão pela Humanidade. Melhor símbolo não 

há para exprimir tanto amor e imolação: «Não há maior prova de amor do que dar a 

vida pelos amigos.» 

Esta celebração litúrgica arranca sobretudo das revelações de Jesus a Santa 

Maria Margarida Alacoque: «Olha, filha, o Meu coração que tanto tem amado os 

homens, e que só recebe ingratidão; tu, ao menos, procura consolar-me.» Anda Cristo 

com o coração nas mãos e poucos O querem acolher! Destas revelações surgiu a 

devoção da comunhão reparadora nas primeiras sextas-feiras. Numa das revelações, 

Jesus dizia a Santa Margarida Maria: «Comungarás todas as primeiras sextas-feiras 

de cada mês.»  

Numa altura em que reinava o Jansenismo, que apregoava o medo de Deus 

em vez do Seu amor, o Senhor quis manifestar-Se como ternura maternal, pois o 

coração é o símbolo mais belo da mãe. Outros santos realçaram esta devoção, como 

Santo Afonso Maria de Ligório, que afirmou: «A devoção ao Coração de Jesus é a 

mais bela e a mais sólida devoção do Cristianismo.» A beata Maria do Divino 

Coração, religiosa alemã do Bom Pastor, que viveu e morreu em Portugal, em finais 

do século XIX, estimulou o Papa a consagrar o mundo ao Coração de Jesus. 

Também os sumos pontífices prestaram a mais terna devoção ao Coração de 

Jesus, sobretudo a partir de Leão XIII que instituiu nos dois atos fundamentais desta 

devoção: consagração e reparação. Pio XII produziu uma bela encíclica sobre Cristo, 

“Redentor do Homem”, e sobre o Pai, “Rico em misericórdia”.  

Este dia já vem sendo celebrado como jornada de santificação dos sacerdotes 

e mais relacionado ficou quando o Papa Bento XVI declarou o ano 2009-2010 como 

o Ano Sacerdotal, decorrendo os 150 anos da morte do Cura d’Ars, São João Maria 

Vianney, que foi proclamado «padroeiro de todos os sacerdotes». 
 

Lições/Propósitos: 

1. Coração amoroso e compassivo, rico em ternura e perdão; 

2. Coração manso e humilde, que se propõe como modelo; 

3. Coração doloroso e ofendido, que pede reparação por tanta ingratidão. 
 

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 

«Rezem o terço todos os dias!» 
 

 Esta memória da Senhora do Rosário foi instituída por São pio V no 

aniversário da vitória obtida pelos cristãos na batalha naval de Lepanto (1571) contra 

os turcos, e que foi atribuída à intercessão da Virgem Maria, a quem os cristãos 

rezavam o rosário. Esta comemoração mariana é mais um convite a honrar, venerar e 

imitar a Mãe de Deus e sobretudo a rezar-lhe o rosário (três terços), uma das 

expressões mais populares da devoção mariana. 

 A oração do terço consta de cinco dezenas de Ave-Marias, precedidas pelo 

Pai-Nosso e terminando com o Glória. São orações celestes e mais belas se tornam 

tendo como pano de fundo a meditação dos principais mistérios da vida de Jesus e de 

Maria: gozosos (segunda-feira e sábado), luminosos (quinta-feira), dolorosos (terça e 

sexta-feira) e gloriosos (domingo e quarta-feira). 

 Nas aparições de Fátima, Maria recomendou insistentemente a recitação do 

terço «todos os dias», «sempre», em particular pedindo «pela paz no mundo e o fim 

da guerra». Na última aparição de outubro declarou-se expressamente como «a 

Senhora do Rosário» repetindo: «Quero que continuem sempre a rezar o terço todos 

os dias.» Muitos Papas tiveram grande devoção à recitação do Terço, particularmente 

João Paulo II, cuja imagem de figura branca veneranda, de terço na mão, ainda nos é 

familiar. Assim quisessem fazer todos os cristãos e particularmente as famílias onde 

antigamente era sagrado acabar o dia com a recitação do Terço. 

Propósitos: 

1. Louvar, venerar, amar e imitar a Mãe do Senhor e nossa Mãe; 

2. Rezar o terço todos os dias, se possível em família, meditando os 

mistérios da vida do Senhor Jesus; 

3. Pedir insistentemente pelas intenções do Santo Padre e em particular pela 

paz no mundo. 

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

Notícias da nossa diocese: www.leiria-fatima.pt   
Notícias da Igreja em portuga: www.agencia.ecclesia.pt 

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

