
VIDA PAROQUIAL E AVISOS 
 

Semana de 28 de Junho a 5 de Julho de 2015 
 

DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM – 28 de Junho 

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

DODIA       10H00 – Matas (Baptismo do Xavier, filho do João Pedro e da Sónia Pereira) 

Nas Matas   15H00 – Cenáculo Mariano 
 

SEGUNDA-FEIRA – 29 de Junho – S. PEDRO E S. PAULO, APÓSTOLOS 

Na Freiria   19H30 – Missa em honra de S. Pedro e Convívio  
 

TERÇA-FEIRA –  30 de Junho: PRIMEIROS S. MÁRTIRES DA IGREJA DE ROMA  

Não há cartório           (Encontro dos Padres da Nossa Vigararia)    
 

QUARTA-FEIRA – 01 de Julho 

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

Nas Matas     21H30 – Reunião com o Vigário Geral, o novo pároco, o Concelho 

Económico de Espite e Matas, responsáveis da catequese, comissões, ministros da 

comunhão, representantes de movimentos, dirigentes de coros, zeladores de igreja… 
 

QUINTA-FEIRA – 02 de Julho 

Em Espite   08H00 – Confissões  + 08H30 – Missa  

 18H00 – Atendimento e direcção espiritual 

 21H00 – Cenáculo Mariano e Adoração ao Santíssimo 
 

SEXTA-FEIRA – 03 de Julho – S. TOMÉ, APÓSTOLO 

Nas Matas         18H00 às 19H30 – Confissões de Preparação da Festa 

                          18H30 – Adoração ao S.mo  Sacramento   +  19H30 – Missa 
 

SÁBADO – 04 de Julho - S. ISABEL DE PORTUGAL 

Em Espite         08H00 Confissões (1º Sábado) 

Nas Matas: 10H30 - Avaliação do 10º ano + Espite: 11H30 – Avaliação do 10º ano 

Nas Matas 15H00 – Reunião de Preparação de Baptismo  

Em Espite:  19H15 – Missa Vespertina + Nas Matas 20H30 – Missa da Festa e 

Procissão de Velas 
 

DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM – 05 de Julho 

MISSAS        08H30 – Espite   + 10H00 – Cumieira   +   11H30 – Vesparia;  

DODIA         14H00 – Matas  
 

PASSEIO PAROQUIAL – Dia 11 de Julho, Sábado.  

FESTA EM HONRA DE SANTO ANTÓNIO E SANTA MARTA – No próximo 

sábado e domingo, dias 4 e 5 de julho, nas 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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Sab 1, 13-15; 2, 23-24  

“Deus criou o homem para ser incorruptível e fê-lo à imagem da sua própria 

natureza. Foi pela inveja do Diabo que a morte entrou no mundo, e 

experimentam-na aqueles que lhe pertencem.” 
 

2 Cor 8, 7.9.13-15  

“Nas circunstâncias presentes, aliviai com a vossa abundância a sua 

indigência, para que um dia eles aliviem a vossa indigência com a sua 

abundância. E assim haverá igualdade, como está escrito: «A quem tinha 

colhido muito não sobrou e a quem tinha colhido pouco não faltou.” 
 

Mc 6, 1-4 

“Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu 

a seus pés e suplicou-Lhe com insistência: «A minha filha está a morrer. Vem 

impor-lhe as mãos, para que se salve e viva». Jesus foi com ele, seguido por 

grande multidão, que O apertava de todos os lados. Jesus (…) entrou no local 

onde jazia a menina, pegou-lhe na mão e disse: “Menina, Eu te ordeno: 

levanta-te”. Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar”. 
 

 

Os Milagres de Jesus 
 

Jesus realiza vários milagres em favor dos homens. Simultaneamente, 

evita toda a aparência de triunfalismo. A cura da mulher que o toca, 

disfarçadamente, e a ressurreição da filha de Jairo são milagres rodeados da 

maior naturalidade. À dúvida, e até ao escárnio dos circunstantes opõem-se a 

fé esclarecida daquela mulher e deste homem. 

 



Questões para Meditar 
Que é a fé? 
A fé é a virtude teologal pela qual acreditamos em Deus, e em tudo quanto 

Ele revelou e que a Santa Igreja nos ensina como objecto de fé. 
 

Que significa a palavra «creio» e «cremos», que dizemos no 

Credo? 
A palavra «creio» e «cremos», que dizemos no Credo significa que 

prestamos a nossa adesão total a Deus e à verdade que Ele nos revela; é a expressão 

de um ato humano, consciente e livre, que corresponde à dignidade da pessoa 

humana; e, ao mesmo tempo, é também um ato eclesial. 
 

Porque dizemos que a adesão à fé é um ato eclesial? 
Dizemos que a adesão à fé é um ato eclesial, porque a fé da Igreja precede, 

gera, apoia e nutre a nossa fé. Por isso, a Igreja é mãe de todos os crentes. 
 

OS SANTOS POPULARES 
 

S. ANTÓNIO DE LISBOA, PRESBÍTERO E DOUTOR DA IGREJA:  

Nasceu em Lisboa de família nobre por volta de 1191, e recebeu no 

baptismo o nome de Fernando. Desde menino professou-se devoto de Nossa 

Senhora e em adolescente tomou o hábito dos Cónegos Regrantes de Santo 

Agostinho, em São Vicente de Fora. Transitou para o Mosteiro de Santa Cruz 

em Coimbra onde estudou e foi ordenado sacerdote. Ingressou na ordem 

Franciscana, encantado pela sua pobreza e simplicidade, tomando o nome de 

António, com a intenção de se dedicar à evangelização. Em 1223 e 1226, 

percorreu o Sul da França e faleceu em 13 de Junho de 1231 em Pádua, no 

norte de Itália.  

São-lhe atribuídos muitos milagres, como receber nos braços o 

Menino Jesus, curas e até ressurreição de mortos. É advogado das causas e 

dos objectos perdidos, casamenteiro, entre outras.  

Foi canonizado poucos meses após a sua morte pelo Papa e em 1934 

foi declarado padroeiro secundário de Portugal e em 1946 doutor da Igreja. 

 

Lições/Propósitos: 1) Amor apaixonado a Jesus Cristo e a Maria Santíssima; 

2) Homem místico, vivendo da oração e da devoção; 3) Insigne pregador da 

Palavra de Deus, disposto a dar a vida pela causa do Evangelho; 4) Amigo 

dos pobres e de todas as vítimas das injustiças; 5) Desprendido dos bens da 

terra, amante da pobreza voluntária; 6) Homem europeu e universal. 

S. JOÃO BAPTISTA: 
 João que significa favorecido por Deus ou dom de Deus, foi o nome 

dado pelo próprio anjo aos seus pais, Zacarias e Isabel. Foi profetizado que 

muitos se alegrariam no seu nascimento, pois ele seria grande diante do 

Senhor e cheio do Espírito Santo. Os pais eram estéreis, já adiantados em 

idade, mas Deus prometeu-lhes um filho. Zacarias não quis acreditar na 

promessa de Deus, mas depois encheu-se de alegria, confirmou o nome do 

menino e cantou um hino ao Senhor, o Benedictus. Isabel concebeu e quando 

visitada por Maria que também estava grávida de Jesus, João saltou de alegria 

no seu seio e Isabel saudou, elogiando a fé de Maria, enquanto Maria 

prorrompeu num hino de gratidão ao Senhor, o Magnificat. João Baptista, 

preparou a vinda do Messias pregando um baptismo de penitência por toda a 

região do rio Jordão, onde mais tarde, baptizou Jesus.  
 

Lições/Propósitos: João é um modelo capaz de entusiasmar jovens e menos 

jovens. Tem personalidade forte e de homem santo. Muitos cristãos são 

devotos de muitos santos, mas esquecem-se de João Baptista, ou apenas se 

lembram dele na festa popular para a folia, esquecendo as suas virtudes 

humanas e espirituais, dignas de serem imitadas. 
 

S. PEDRO, APÓSTOLO:  
 Pedro significa “pedra” ou “rocha”, e foi o nome que Jesus lhe 

atribuiu, por ser considerado o primeiro entre os Doze. Chamava-se Simão e 

era filho de Jonas e irmão de André. Era pescador, natural de Betsaida, mas 

vivia em Cafarnaum com a sogra, deduzindo-se daqui que era casado. 

 Ocupa um lugar especial junto de Jesus, que o chama “pescador de 

homens”. Morreu mártir em Roma cerca do ano de 67, sob o domínio do 

imperador Nero. São-lhe atribuídas duas cartas, embora uma não seja da sua 

autoria. 
 

Lições/Propósitos:1) temperamento simples, franco, apaixonado pela causa, 

mas também impulsivo em excesso, assim como presunçoso; 2) fé 

indefectível no Mestre; 3) amor a toda a prova ao Mestre, 4) humildade e 

conversão; 5) Apóstolo; 6) chefe da Igreja, primeiro Papa; 7) vocação 

cumprida até ao martírio. 
 

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 


