
VIDA PAROQUIAL E AVISOS 
 

Semana de 05 de Abril a 12 de Abril de 2015 
 

05 de Abril - DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR 

MISSA         08H00 – Em Espite  +  10H45 – Cumieira  

DO DIA       09H15 – Nas Matas  +  10H30 – Vesparia (atenção que é mais cedo) 

Nas Matas 11H30 – Baptismo de Alice Gameiro e Rafael Nogueira 

VISITA PASCAL: Começar-se-á na Achada, às 10H30, passando pelo Outeiro do 

Cubal e Matas. À tarde será no Outeiro das Gameiras, Sesmarias, Poças, 

Castanheirinho, Fonte Santa, Cerejeiras, Formigal, Terra Velha, Sisoeiro, Cubal, 

Barreirinhas, Barreira e terminaremos no Casal Menino.  
 

 

TERÇA-FEIRA – 07 de Abril 

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

Em Leiria      21H00 – Escola “Razões da Esperança” 
 

QUARTA-FEIRA– 08 de Abril 

Nas Matas     17H00 – Cartório Paroquial   +   Na Freiria 19H30 – Missa 

Nas Matas     21H30 – Reunião do Conselho para os Assuntos Económicos 
 

QUINTA-FEIRA – 09 de Abril 

No Lar Paroquial de Espite     15H00 – Missa e Convívio  

                      21H00 – Cenáculo do Movimento Sacerdotal Mariano e grupo de oração 

com adoração ao santíssimo Sacramento da Eucaristia, louvor e oração de cura interior 
 

SEXTA-FEIRA – 10 de Abril  

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

SÁBADO – 11 de Abril 

Visita Pascal no Lavradio (Início às 09H30 na Lagoa da Pedra, a seguir Lavradio, 

etc… e a terminar na Ponte Grande, por volta das 18H30). 

Em Espite       19H15 – Missa Vespertina 
 

DOMINGO II da Páscoa ou da Divina Misericórdia – 12 de Abril 

MISSA      08H00 – Em Espite  +  10H45 – Cumieira  

DO DIA    09H15 – Nas Matas  +  10H30 – Vesparia (Pe. Alberto) 

Em Espite    10H30 – Visita Pascal (A começar no Cimo de Igreja e depois 

Cardosa. De tarde: Na Maia, Castelo, Carvalhal…  e a terminar no Vale da Joana) 
 

VISITA PASCAL – O objectivo principal é anunciar a Ressurreição de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, visitar e abençoar as famílias. Cristo Ressuscitado, na pessoa do 

sacerdote, deseja dar uma graça especial a cada família, pelo que se pede que esteja 

toda reunida. As portas das casas deverão estar enfeitadas com a tradicional verdura. 
 

Dia 18 de Abril - VISITA PASCAL: 09H00 na Freiria, a seguir na Cumieira. 

A partir das 16H30 nas Cortes e Areeiro. 

 

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. 
 

Act. 10, 34a, 37-43 

“É d’Ele que todos os profetas dão o seguinte 

testemunho: quem acredita n’Ele recebe pelo 

seu nome a remissão dos pecados.” 
 

Col. 3, 1-4 

“Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. 

Porque vós morrestes e a vossa vida está escondida 

com Cristo em Deus.” 
 
 

Jo 20, 1-9 

“Entretanto também o outro discípulo que chegara 

primeiro ao sepulcro: viu e acreditou. Na verdade, 

ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a 

qual Jesus devia ressuscitar os mortos.” 
 

 

 

A Ressurreição de Jesus 
 

Pedro e João, juntamente com Madalena, são as primeiras testemunhas do 

túmulo vazio, naquela manhã de Páscoa. Não foi, porém, muito facilmente que 

eles chegaram à conclusão de que Jesus estava Vivo. A sua fé será progressiva, 

caminhará entre incredulidade e dúvidas. Só perante as ligaduras e o lençol, 

cuidadosamente dobrados, o que excluía a hipótese de roubo, se lhes começam 

a abrir os olhos para a realidade. 

No seu amor intuitivo, João é o primeiro a compreender os sinais da 

Ressurreição. Mas bem depressa Pedro, que, não por acaso mas 

intencionalmente, ocupa o primeiro lugar e nos aparece já nesta manhã como 

Chefe do Colégio Apostólico, descobre a verdade, anunciada tão claramente 

pela Escritura e pelo mesmo Jesus. Depois, em contacto pessoal com o 

Ressuscitado, a sua fé tornar-se-á firme como «rocha» inabalável. 



Questões para Meditar 
Porque dizemos que o homem é um ser religioso por natureza? 

Dizemos que o homem é um ser religioso por natureza, porque vem de 

Deus e vai para Deus; não vive uma vida plenamente humana senão na medida 

em que livremente vive a sua relação com Deus. 

 

Para que foi feito o homem? 
O homem foi feito para viver em comunhão com Deus, em Quem 

encontra a sua felicidade. 

 

Pode Deus ser conhecido com certeza graças à luz natural da 

razão? 
A Igreja ensina que o único Deus verdadeiro, nosso Criador e Senhor, 

pode ser conhecido com certeza pelas suas obras, graças à luz natural da razão. 
 

 

SE RESSUSCITASTES COM CRISTO 
(In “A Cidade – Mensageiro de Fátima”) 

 

Todo o mistério de Jesus Cristo durante os dias da Sua Paixão podem 

resumir-se nesta frase de S. Paulo: «Humilhou-se, fazendo-se obediente até à 

morte» (Fl 2, 8). Vimos até que ponto Jesus Cristo Se abaixou e tocou o abismo 

da humilhação escolhendo «a morte dum maldito». […] Cristo resgatou-nos da 

maldição da Lei, tornando-Se Ele próprio maldição por nós, como diz a 

Escritura: «Maldito seja todo aquele que for suspenso no madeiro» (Gal 3, 13; 

Dt 21, 23,). 

Mas estes abismos de ignomínias e sofrimentos a que Nosso Senhor 

quis descer eram também abismos de amor, e este amor mereceu-nos a 

misericórdia do Pai e todas as graças para nos salvarmos e santificarmos. Se a 

palavra humilhação resume o mistério da Paixão, há igualmente uma frase de 

S. Paulo que resume o mistério da Sua Ressurreição: «Vive para Deus» (Rm 6, 

10), doravante não há para Ele senão a vida perfeita e gloriosa, sem 

enfermidade nem perspetiva de morte: «Já não pode morrer, a morte já não 

tem domínio sobre Ele» (Rm 6, 9), Sua vida é toda para Deus, dedicada mais 

do que nunca ao Pai e à Sua glória. 

Nas suas ladainhas, a Igreja aplica certas denominações a alguns 

mistérios de Jesus. Da Sua Ressurreição diz que é «santa»: «Por Vossa santa 

Ressurreição». Que quer isto dizer? Não são porventura santos todos os 

mistérios de Jesus Cristo? Está claro que sim. É Ele em primeiro lugar «o Santo 

por excelência»: «Só Vós sois o Santo», canta-se na Missa, no hino Glória. E 

todos os Seus mistérios são santos. É santo o Seu nascimento: «[…] O Santo 

que vai nascer, será chamado o Filho do Altíssimo…» (Lc 1, 35). A Sua vida 

é inteiramente santa: «fez sempre tudo o que era do agrado do Pai». (Jo 8, 29) 

e sabeis que ninguém O pôde arguir de pecado (cf. Jo 8, 46). É santa a Sua 

paixão; é certo que morre pelos pecados dos homens, mas a Vítima é 

imaculada, é o Cordeiro sem mancha, o Pontífice que a Si mesmo se imola é 

«santo, inocente, justo, separado dos pecadores» (Hb 7, 26). 

Por que é então que a Ressurreição, de preferência a qualquer outro 

mistério de Jesus, é pela Igreja chamada «santa»? 

Porque é neste mistério que Jesus Cristo realiza de modo particular as 

condições da santidade; porque este mistério põe sobretudo em evidência os 

elementos que constituem formalmente a santidade humana, cujo modelo e 

fonte é o caminho (Jo 24, 6), a luz (Jo 8, 12); se dá o exemplo de todas as 

virtudes compatíveis com a Sua Divindade; na Ressurreição Jesus Cristo é, 

sobretudo, o modelo da santidade. 

Quais são, pois, os elementos constitutivos da santidade? Para nós, a 

santidade pode reduzir-se a dois elementos: afastamento de todo o pecado e 

desapego da criatura; e doação total e estável de nós mesmos a Deus. 

Ora estes dois aspetos encontram-se particularmente, como vamos ver, 

na Ressurreição de Cristo, no mais alto grau de perfeição, que não se 

manifestou antes da Sua saída do túmulo. Embora o Verbo Incarnado tenha 

sido durante toda a Sua vida o «Santo» por excelência, revela-Se-nos sobretudo 

debaixo deste especto com deslumbrante claridade na Sua Ressurreição. E eis 

por que a Igreja canta: por Vossa santa ressurreição. Contemplemos pois este 

mistério de Jesus que sai vivo e glorioso do sepulcro. Veremos como a 

Ressurreição é o triunfo da vida sobre o humano, e como realiza 

eminentemente o ideal da santidade. 

 O que era Nosso Senhor Jesus Cristo antes da Ressurreição? Deus e 

Homem. O Verbo Eterno unira a Si uma natureza pertencente a uma raça 

pecadora. Claro está que esta Humanidade não contraiu o pecado, mas foi 

submetida às fraquezas corporais compatíveis com a Divindade, fraquezas que 

em nós são muitas vezes consequência do pecado. «Eram as nossas doenças 

que ele carregava, eram as nossas dores que ele levava às costas» (Is 53, 4). 
 

 

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

Notícias da nossa diocese:  

Notícias da Igreja em Portugal: www.agencia.eclesia.pt 


