
 

VIDA PAROQUIAL E AVISOS 

Semana de 14 a 21 de Dezembro de 2014 
 

14 de Dezembro – III DOMINGO DO ADVENTO 
 

MISSAS     08H30 – Espite+ 10H00 – Matas   + 10H45 – Cumieira   

DO DIA     11H30 – Vesparia 
 

Segunda-feira – 15 Dezembro 

Nas Colmeias 20H30 – Confissões  

Terça-feira – 16 Dezembro  

Em Espite 17H00 às 18H00 – Cartório Paroquial 

Cumieira 14H30 às 17H00 – Visita aos doentes 

   18H00 – Missa (atenção que é mais cedo esta semana) 

Nas Matas 19H00 – Missa de acção de graças pelo matrimónio de Cristina  

                                        e Joaquim (Achada) 

Em Leiria 21H00 – Escola Razões da Esperança 
 

Quarta-feira –  17 Dezembro  

Nas Meirinhas 09H00 e 16H30 – Confissões nas Meirinhas 

Nas Matas  Não há Cartório Paroquial    +     Na Vesparia  19H00 – Missa  

No Salão Paroquial de Espite 20H30 – Reunião para todos os pais da catequese 

Nas Matas   21H30 – Reunião do grupo de evangelização 
 

Quinta-feira – 18 Dezembro  

Em Espite    08H00 – Confissões   +  08H30 – Missa 

          09H30 – Reunião da direcção do Centro Social 

Na Freiria 14H30 – Visita aos doentes      

         18H00 – Atendimento e Direção Espiritual 

Em Espite  21H00 – Cenáculo do Movimento Mariano e Grupo de Oração 

                                      Carismática “S. João Baptista”       
 

Sexta-Feira – 19 Dezembro  

Matas             18H00 – Adoração do Santíssimo  +      19H00 – Missa 

Em Albergaria dos Doze 20H30 – Confissões  

Matas             21H00 – Reunião para todos os pais da catequese 
 

Sábado – 20 Dezembro  

Nas Matas 17H00 – Catequese    

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

21 de Dezembro – IV DOMINGO DO ADVENTO 

MISSAS     08H30 – Espite             +   10H00 – Matas     +

 10H45 – Cumieira  

DO DIA     11H30 – Vesparia        

 

FOLHA PAROQUIAL 
 

Paróquia de S. João Baptista de Espite 

e Paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio das Matas 
 

III DOMINGO DO ADVENTO   
14 de Dezembro de 2014 – Ano 1 – nº 9 

 

Periodicidade: Quinzenal             Edição: 400 ex. 

 

Is 61, 1-2ª, 10-11 

 “O espírito do Senhor Deus está sobre Mim, porque o Senhor Me ungiu. 

Enviou-Me a anunciar a Boa Nova aos infelizes, a tratar os corações torturados, 

a proclamar a emancipação aos cativos e a liberdade aos prisioneiros, a 

promulgar um ano de graça do Senhor. ” 
 

I Tess 5, 16-24 

“Meus irmãos: Vivei sempre na alegria, orai sem cessar, dai graças em todas 

as circunstâncias, pois é esta a vontade de Deus, em Cristo Jesus, a vosso 

respeito.” 
 

 Jo 1, 6-8, 19-28 

 «Eu sou a voz de quem brada no deserto: 'Endireitai os 

caminhos do Senhor', como disse o profeta Isaías.» Tinham 

sido enviados alguns Fariseus, que lhe fizeram esta 

pergunta: «Então, porque baptizas, se não és o Messias, nem 

Elias, nem o Profeta?» João respondeu-lhes: «Eu baptizo em 

água, mas no meio de vós se encontra quem não conheceis: 

Aquele que vem depois de mim, a quem eu não sou digno 

de desatar a correia da sandália.» 
 
 

NO MEIO DE VÓS ENCONTRA-SE ALGUÉM 

QUE NÃO CONHECEIS 
 

A palavra de João Baptista conserva toda a sua atualidade: no meio de nós está 

Jesus Cristo, mas nós não O reconhecemos. Vemos talvez n'Ele o herói dum 

messianismo temporal, o pregador duma fraternidade e duma felicidade 

puramente humanas, o taumaturgo extraordinário. Mas o segredo da Sua 

personalidade de Homem-Deus e da Sua fidelidade ao Pai, até à morte, escapa-

nos. Descobrir Cristo com o olhar lúcido da fé e mostrá-l'O aos outros: eis a 

boa notícia, que nos dá a alegria verdadeira.  



Questões para Meditar 
 
 

 

VERDADES PRINCIPAIS DA FÉ 

 

Quem é Deus? 
 
Deus é o ser perfeitíssimo, Criador e Senhor 

do Céu e da Terra.  

 

Perfeitíssimo quer dizer que em Deus há todas as perfeições, sem defeitos e 

sem limites, isto é, que Ele é poder, sabedoria e bondade infinita.  

Criador quer dizer que Deus fez do nada todas as coisas.  

Senhor quer dizer que Deus tem o domínio absoluto de todas as coisas.  

Deus não tem corpo, mas é espírito puríssimo. 

Deus está no Céu, na Terra e em toda a parte; Ele é Imenso.  

Deus existiu sempre e sempre há-de existir; Ele é Sempiterno.  

Deus sabe tudo, conhece até os nossos pensamentos: Ele é Omnisciente.  

Deus pode fazer tudo o que quiser: Ele é Omnipotente.  

Deus não pode fazer o mal, porque, sendo bondade infinita, não o pode 

querer, mas tolera-o para deixar livres as criaturas, sabendo depois tirar 

o bem até do mal.  

 

 

 

 

 ORAÇÃO PELA FAMÍLIA 
 DO SÃO JOÃO PAULO II  

 
Ó Deus, de quem procede 

toda a paternidade no céu e na terra, 

Tu, Pai, que és Amor e Vida, 

faz com que nesta terra 

por Teu Filho, Jesus Cristo, 

 

 

 

«nascido de mulher» e pelo o Espírito Santo, 

fonte de caridade divina, 

cada família humana se torne 

um verdadeiro santuário de vida e de amor 

para as gerações que se renovam sem cessar. 

 

Que tua graça oriente os pensamentos 

e as ações dos esposos, 

para o grande bem de suas famílias 

e de todas as famílias do mundo. 

 
Que as jovens gerações encontrem na família 

um apoio inquebrantável, 

que as torne sempre mais humanas 

e as faça crescer na verdade e no amor. 

 

Que o amor, fortalecido pela graça 

do sacramento do Matrimónio, 

seja mais forte do que todas as fraquezas 

e do que todas as crises conhecidas 

às vezes pelas nossas famílias. 

 

Enfim, pedimos-te 

por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, 

que em todas as nações da Terra, 

a Igreja possa cumprir com fruto a sua missão 

na família e pela família. 

Tu, que és a Vida, a Verdade e o Amor, 

na unidade do Filho e do Espírito Santo. 

Ámen. 

 

 

 
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.ecclesia.pt 


