
VIDA PAROQUIAL E AVISOS 
 

Semana de 31 de Maio a 07 de Junho de 2015 

 

DOMINGO IX DO TEMPO COMUM – 31 de Maio  

SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

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

DO DIA 10H00 – Matas  (Celebração da Profissão de Fé – 6º Ano) 

Em Espite 15H00 – Encerramento do mês de Maria 
 

 

TERÇA-FEIRA – 2 de Junho – S. MARCELINO E S. PEDRO, MÁRTIRES 

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

Em Leiria       21H00 – Escola Razões da Esperança 
 

QUARTA-FEIRA – 3 de Junho – SS. CARLOS LWANGA E COMPANHEIROS 

Nas Matas  17H00 – Cartório Paroquial  + Na Vesparia19H30 – Missa 

Nas Matas 21H30 – Reunião do Conselho Económico 
 

QUINTA-FEIRA – 4 de Junho 

Em Espite   08H00 – Confissões  + 08H30 – Missa  

 21H00 – Cenáculo Mariano e Adoração ao Santíssimo 
 

SEXTA-FEIRA – 5 de Junho – S. BONIFÁCIO, BISPO E MÁRTIR 

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

  21H30 – Reunião para todos os catequistas 
 

SÁBADO – 6 de Junho – SANTA MARIA NO SÁBADO E S. NORBERTO, BISPO 

Em Espite     10H30 – Avaliação das crianças do 6ºano  +  11H30 – Catequese do 

10º ano      + 18H00 – Catequese     +   19H15 – Missa Vespertina 

Na Cumieira 20H30 – Missa Vespertina 
 

DOMINGO X DO TEMPO COMUM – 7 de Junho  

SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO 

MISSAS         08H30 – Espite    + 11H30 – Vesparia  

DODIA         10H00 – Matas 
 

Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo – Celebra-se no 

Domingo, 7 de Junho. Em Leiria, haverá a Missa Solene às 16h00, no Parque 

do Avião, junto ao rio Liz e à Rodoviária Nacional, e a seguir a Procissão até 

à Sé Catedral. 
 

PEREGRINAÇÃO NACIONAL DAS CRIANÇAS A FÁTIMA – Dia 10 

de Junho. As autorizações dos pais devem ser devolvidas até ao próximo 

sábado, dia 6 de Junho. 

 

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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Periodicidade: Quinzenal             Edição: 400 ex. 

Deut 4, 32-34, 39-40: 
“Cumprirás as leis e os seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para seres 

feliz, tu e os teus filhos depois de ti, e tenhas longa vida na terra que o Senhor 

teu Deus te vai dar para sempre”. 
 

Rom 8, 14-17: 
Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vós não 

recebestes um espírito de escravidão para recair no temor, mas o Espírito de 

adopção filial, pelo qual exclamamos: «Abbá, Pai». 
 
 

Mt28, 16-20: 

«Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, 

batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a 

cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco até ao fim dos 

tempos». 
 

O Baptismo, Fonte de Vida 
Antes de voltar para o Pai, Cristo Ressuscitado 

transmite à Sua Igreja, representada pelos Apóstolos, os 

Seus mesmos poderes, tornando-a assim continuadora da 

Sua missão. 

Enviados para todos os povos do mundo, os 

Apóstolos anunciarão, por toda a parte, que Jesus 

continua vivo e deseja que todos os homens participem 

da vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mediante a 

fé, o Baptismo e demais sacramentos. Assistidos por 

Jesus, presente na Sua Igreja, ao longo da história, 

ensinarão os homens a amar a Deus e os irmãos, 

mostrando-se, desse modo, discípulos de Jesus. 



Questões para Meditar 
Que é a Sagrada Escritura? 
A Sagrada Escritura é a palavra de Deus escrita por inspiração do 

Espírito Santo. Toda ela fala de Cristo e se cumpre em Cristo. 
 

Quem é o autor da Sagrada Escritura? 
O autor da Sagrada Escritura é Deus, porque inspirou os autores 

humanos: age neles e por eles. E assim nos dá a garantia de que os seus 

escritos ensinam, sem erros, a verdade da salvação. 
 

A que se deve atender a interpretação da Sagrada 

Escritura? 
A interpretação da Sagrada Escritura deve atender ao que Deus quer 

revelar, por meio dos autores sagrados, para nossa salvação. 
 

A que chamamos Bíblia? 
Chamamos Bíblia ao conjunto de livros que contêm a palavra de 

Deus. 
 

A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
(De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, cf. n. 1700 - 1709) 

 

A dignidade, o valor da pessoa humana, tem a sua raiz na sua 

criação à imagem e semelhança de Deus e realiza-se na sua vocação à bem-

aventurança divina, ou seja, a viver na graça de Deus e alcançar a felicidade e 

o Céu. Compete ao ser humano chegar livremente a esta realização. Pelos 

seus atos deliberados, a pessoa humana conforma-se, ou não, com o bem 

prometido por Deus e atestado pela consciência moral. Os seres humanos 

edificam-se a si mesmos e crescem a partir do interior: fazem de toda a sua 

vida sensível e espiritual objeto do próprio crescimento. Com a ajuda da 

graça, crescem na virtude, evitam o pecado e, se o cometeram, entregam-

se como o filho pródigo à misericórdia do Pai dos céus, recorrendo ao 

sacramento da Confissão. Atingem, assim, a perfeição da caridade. 

 

«Cristo, [...] na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, 

manifesta plenamente o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação 

sublime». Foi em Cristo, «imagem do Deus invisível» (Cl 1, 15), que o 

homem foi criado «à imagem e semelhança» do Criador. Assim como foi em 

Cristo, redentor e salvador, que a imagem divina, deformada no homem pelo 

primeiro pecado, foi restaurada na sua beleza original e enobrecida pela graça 

de Deus. 

A imagem divina está presente em cada homem. Resplandece na 

comunhão das pessoas, à semelhança da unidade das Pessoas divinas entre Si. 

Dotada de uma alma «espiritual e imortal» a pessoa humana é «a 

única criatura sobre o tema querida por Deus por si mesma». Desde que é 

concebida, é destinada para a bem-aventurança eterna. 

A pessoa humana participa da luz e da força do Espírito divino. Pela 

razão, é capaz de compreender a ordem das coisas estabelecida pelo Criador. 

Pela vontade, é capaz de se orientar a si própria para o bem verdadeiro. E 

encontra a perfeição na «busca e no amor da verdade e do bem». 

Em virtude da sua alma e das forças espirituais da inteligência e da 

vontade, o homem é dotado de liberdade, «sinal privilegiado da imagem 

divina». 

Mediante a sua razão, o homem conhece a voz de Deus que o impele 

«a fazer [...] o bem e a evitar o mal». Todos devem seguir esta lei, que 

ressoa na consciência e se cumpre no amor de Deus e do próximo. O 

exercício da vida moral atesta a dignidade da pessoa. 

«Seduzido pelo Maligno desde o começo da história, o homem 

abusou da sua liberdade». Sucumbiu à tentação e cometeu o mal. Conserva 

o desejo do bem, mas a sua natureza está ferida pelo pecado original. O 

homem ficou com a inclinação para o mal e sujeito ao erro: 

O homem encontra-se, pois, dividido em si mesmo. E assim, toda a 

vida humana, quer singular quer coletiva, apresenta-se como uma luta, e quão 

dramática, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas». 

Pela sua paixão e morte na Cruz, Cristo livrou-nos de Satanás e 

do pecado e mereceu-nos a vida nova no Espírito Santo. A sua graça restaura 

o que o pecado tinha deteriorado em nós. 

Quem crê em Cristo torna-se filho de Deus. Esta adoção filial 

transforma-o, dando-lhe a possibilidade de seguir o exemplo de Cristo. 

Torna-o capaz de agir com retidão e de praticar o bem. Na união com o seu 

Salvador, o discípulo atinge a perfeição da caridade, que é a santidade. 

Amadurecida na graça, a vida moral culmina na vida eterna, na glória do céu. 
  
 

 

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 


