
VIDA PAROQUIAL E AVISOS 
 

Semana de 8 de Março a 15 de Março de 2015 

DOMINGO III da Quaresma – 08 de Março 

DIA NACIONAL DA CÁRITAS – OFERTÓRIO PARA A CÁRITAS 

MISSAS  08H30 – Espite + 10H45 – Cumieira 

DO DIA  10H00 – Matas  + 11H30 – Vesparia   
 

SEGUNDA-FEIRA – 09 de Março 

Em Espite (na sacristia)  21H00 – Retiro Popular dos Catequistas 

TERÇA-FEIRA – 10 de Março 

Em Espite 17H00 – Cartório + No Carvalhal 19H00 – Missa  

No Arnal   09H00 – Confissões  +  Leiria  21H00 – Esc. Razões da Esperança 
 

QUARTA-FEIRA – 11 de Março  

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

Na Igreja Velha         20H30 – Confissões 

Nas Matas            21H00 – Reunião do grupo de Cursistas 
 

QUINTA-FEIRA – 12 de Março 

No Lar de Espite  15H00 – Missa e Convívio 17H00 – Adoração ao 

Santíssimo Sacramento da Eucaristia   +  18H00 – Direcção espiritual 
 

SEXTA-FEIRA – 13 de Março (2º Aniversário da Eleição do Papa Francisco) 

Nas Matas     19H00 – Missa  +  Nas Colmeias    20H00 - Confissões 
          

SÁBADO –14 de Março (CPM – 14 e 15 de Março) 

No Salão Paroquial de Espite 15H00 - 20º ANIVERSÁRIO DO CENTRO SOCIAL 

Em Espite                 18H00 – Catequese   +  19H15 – Missa Vespertina 
 

DOMINGO IV da Quaresma – 15 de Março 

MISSAS        08H30 – Espite (Missa pela Centro social) + 10H45 – Cumieira 

DO DIA         10H00 – Matas  + 11H30 – Vesparia   

Em Espite     12H30 – Baptismo da Helena (Filha de Miguel e Susana) 
 

 

VIVÊNCIA DA QUARESMA – Nas paróquias de Matas e Espite, aos 

domingos, nas igrejas paroquiais haverá às 14H30 o retiro Popular e às 15H30 

a Via-Sacra. 

RETIRO PARA CASAIS – Em Fátima, das 09h30 às 18h00, na casa “Domus 

Carmeli”, no dia 28 de Março. A inscrição é até ao dia 22 de Março. 

 

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 III DO TEMPO DA QUARESMA  
08 de Março de 2015 – Ano 2 – nº 14 

 

 

Periodicidade: Quinzenal             Edição: 400 ex. 

 

Ex 20, 1-17 

 “Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: «Eu sou o Senhor, teu 

Deus, que te tirei da terra do Egipto, dessa casa de escravidão. Não terás outros 

deuses perante Mim.»” 
 

I –cor 1, 22-25 

“Quanto a nós, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura 

para os gentios; mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, 

Cristo é poder e sabedoria de Deus.”  
 
 

Jo 2, 13-25 

“Jesus respondeu-lhes: «Destruí este templo e em três dias o levantarei». 

Disseram os judeus: «Foram precisos quarenta e seis anos para se construir este 

templo, e Tu vais levantá-lo em três dias?». Jesus, porém, falava do templo do 

Seu corpo.” 
 

 

 

Jesus, o Novo Templo de Encontro com Deus 

 
O templo de Jerusalém era para os judeus o lugar do seu encontro com o Deus 

Verdadeiro. Porém, esse templo material, em que ofereciam o culto, havia de 

ser suplantado por uma nova realidade. O culto verdadeiro não ficará ligado a 

um lugar determinado. Não será um lugar, mas uma Pessoa viva que reunirá à 

Sua volta todos os crentes, para dar ao Pai o culto “em Espírito e Verdade” (Jo. 

4, 23), que merece.  

O Corpo de Jesus, destruído pela morte e reedificado com a Ressurreição é o 

novo lugar de encontro com Deus, é a salvação. Nele se realiza a Nova Aliança, 

nele se manifesta a “glória de Deus”. Enquanto o cristão permanecer em estado 

de graça, tem a certeza de permanecer em união com Cristo Ressuscitado, 

presente na Sua Igreja, também chamada “Corpo Místico de Cristo”. 



 Questão para Meditar 
Quem é o homem? 
O homem, criado por Deus à Sua imagem e semelhança, é um ser 

composto de alma e corpo, racional, livre e, por isso, responsável, capaz, de 

conhecer e amar. 

O que é a Alma? 
A alma é uma substância espiritual e imortal, dotada de inteligência e 

vontade.  

De quem recebemos a alma? 
Recebemos a alma de Deus, que a cria do nada para a unir ao corpo e 

assim formar um homem. 
 

 

 

Carta Pastoral do D. António Marto 

A Família num Novo Contexto Cultural 
 

O matrimónio e a família contam-se entre os bens mais valiosos da 

humanidade. São a célula fundamental da comunidade humana. “O bem-estar 

da pessoa e da sociedade humana e cristã está intimamente ligado à prosperidade 

da comunidade conjugal e familiar” (GS 47). Nesta linha, o Papa João Paulo II 

falava da família como “património da humanidade”. 

Os bispos portugueses, em carta pastoral sobre “A força da família em 

tempos de crise”, acentuam: “Podemos caracterizá-la como a fonte básica do 

capital humano, social e espiritual de uma sociedade, a que assegura o seu futuro 

e o seu crescimento harmoniosos. A saúde e coesão de uma sociedade 

dependem, por isso, da saúde e coesão da família” (CEP, A força da família, 1) 

Ver passear, nas nossas cidades ou aldeias, pais e mães com os seus 

filhos pequenos é algo encantador que enche de ternura, comove e nos abre o 

sorriso. São um sinal da alegria e de felicidade, promissor de esperança para o 

mundo. 

“A crise económica e social que o nosso país atravessa vem 

evidenciando precisamente, a riqueza que representa a família” (CEP, A família, 

3) como “o primeiro e mais seguro apoio de quem se vê a braços” com as 

dificuldades. Num recente inquérito sobre os valores, a nível europeu, os jovens 

colocaram, significativamente, a família em primeiro lugar. 

Acontece, porém, que as profundas transformações sociais e culturais do 

nosso tempo têm repercussões no modo de entender e viver a vida matrimonial 

e familiar. “Por um lado, está-se mais consciente da liberdade pessoal, presta-se 

mais atenção à qualidade das relações interpessoais no Matrimónio, à promoção 

da dignidade da mulher, à paternidade responsável, à educação dos filhos… 

Mas, por outro lado, há sinais de uma atrofia preocupante dos valores 

fundamentais” (FC 6). 

Hoje vivemos numa sociedade e numa cultura marcadas por um tempo 

fragmentado, onde reina o curto prazo e onde os problemas têm de ser resolvidos 

rapidamente. A personagem de um filme de Jean-Luc Godard afirmava:” Hoje 

vive-se a vida em fragmentos”. Privilegia-se o momento presente, a cultura do 

provisório, do efémero e do descartável, que leva à dificuldade em assumir 

compromissos duradoiros e definitivos. 

Assim, tem-se difundido uma determinada mentalidade que desacredita 

o próprio casamento, religiosos ou civil, como se fosse antiquado e, portanto, 

fora de moda. O casamento já nem sequer entra no projecto de vida de bastantes 

jovens; parece ter um concorrente nas “uniões de facto”. 

Tem-se imposto também um modo de pensar que reduz o amor e a 

própria vida familiar ao mundo de afectos, sentimentos, emoções espontâneas, 

acentuando-se a dificuldade de compreender a dimensão social do Matrimónio 

e da família. Isto reflecte-se no receio de ser pai e mãe, agravando pelas 

dificuldades socioeconómicas, e na quebra da natalidade e da renovação das 

gerações. 

Também a banalização do divórcio e do aborto – uma chaga social – está 

na origem de muitos dramas familiares.  

São questões graves que atingem o coração da identidade do Matrimónio 

e da família. Não admira que alguns, envolvidos por este ambiente, se 

interroguem: Vale a pena, tem sentido casar e constituir família? Porquê casar 

na Igreja? O que tem de específico o sacramento do Matrimónio?  

Não podemos deixar de referir, ainda, as novas tecnologias e a cultura do 

capital humano, social e espiritual de uma sociedade, a que assegura o seu 

futuro e o seu crescimento harmoniosos. A saúde e coesão de uma sociedade 

dependem, por isso, da saúde e coesão da família” (CEP, A força da família, 1). 

Ver passear, nas nossas cidades ou aldeias, pais e mães com os seus 

filhos pequenos é algo encantador que enche de ternura, comove e nos abre o 

sorriso. São um sinal da alegria e de felicidade, promissor de esperança para o 

mundo. 

 
 

 

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 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


