
 

 

 

VIDA PAROQUIAL E AVISOS 
 

Semana de 16 a 23 de Novembro de 2014 

16 de Novembro – XXXIII  DOMINGO DO TEMPO COMUM 

OFERTÓRIO PARA OS SEMINÁRIOS DIOCESANOS 

MISSAS     08H30 – Vesparia   + 10H00 – Matas (Festa do Pai 

Nosso)    + 10H45 – Cumieira   

DO DIA     15H00 – Espite, com Ofício de Defuntos e Romagem ao Cemitério 
 

Segunda-feira – 17 Novembro – S. Isabel da Hungria 
 

Terça-feira – 18 Novembro – Dedicação das Basílicas de S. Pedro e S. Paulo 

Em Espite 09h00 – Missa por alma de Manuel Lopes da Silva e seus familiares 

Em Espite 17H00 às 18H30 – Cartório Paroquial    

Cumieira 19H00 – Missa 

Em Leiria 21H00 – Escola Razões da Esperança 
 

Quarta-feira – 19 de Novembro  

Espite      09H30 – Reunião da Direcção do Centro Social 

Nas Matas  17H00 às 18H30 – Cartório Paroquial        

Vesparia  19H00 – Missa   
 

Quinta-feira – 20 Novembro 

Em Espite    08H00 – Confissões  + 08H30 – Missa +  09H00 às 10H00 – Confissões  

                    18H00 – Atendimento e Direcção Espiritual 

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

Carismática “S. João Baptista “       
 

Sexta-Feira – 21 de Novembro – Apresentação de Nossa Senhora 

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

Em Espite      21H00 – Reunião para Todos os Catequistas 
 

Sábado – 22 de Novembro – S. Cecília, Virgem e Mártir 

Nas Matas  16H30 – Confissões do 8º ano     +       17H00 – Catequese   

Em Espite   17H30 – Confissões do 8º ano      +       18H00 – Catequese        

                         19H15 – Missa Vespertina  

 

23 de Novembro – XXXIV  DOMINGO DO TEMPO COMUM 

 Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo 
MISSAS     08H30 – Espite              +   10H00 – Matas     

DO DIA     10H45 – Cumieira   + 11H30 – Vesparia        

Nas Matas 15H00 – CENÁCULO MARIANO 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

FOLHA PAROQUIAL 
 

Paróquia de S. João Baptista de Espite 

e Paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio das Matas 
 

XXXIII Domingo do tempo comum    16 de Novembro de 2014 – Ano 1 – nº 7 

Periodicidade: Quinzenal                     Edição: 400 ex. 

 

Prov 31, 10-13,19-20, 30-31 

“Estende as mãos ao infeliz e abre os braços ao pobre”. 
 

I Tes 5,1-6 

“ Meus irmãos: sobre o tempo e a ocasião da última vinda do Senhor, 

não precisais que se vos escreva. Vós mesmos sabeis perfeitamente que 

o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite”.  
 

Mt 11,25-30 

 “Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos a seguinte parábola: Um 

homem, ao partir de viagem, chamou os criados e entregou-lhes os seus 

bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um só, consoante a 

capacidade própria de cada qual. E partiu de viagem. Muito tempo 

depois, chegou o senhor daqueles criados e foi ajustar contas com eles. 

O que recebera cinco talentos aproximou-se, apresentou outros cinco e 

disse-lhe: Senhor, entregaste-me cinco talentos. Aqui estão outros cinco, 

que eu ganhei!” 
 

Foste fiel em coisa pouca,  

vem tomar parte na alegria do teu Senhor 
 

  A parábola do Santo Evangelho deste Domingo aplica-se em 

maior ou menor grau a muitos de nós, senão mesmo a todos. O 

terceiro empregado, que recebe do patrão o talento e o enterra, com 

receio de o perder é, talvez, o espelho fiel de boa parte dos cristãos. 

Recebemos o batismo, ouvimos a Palavra de Deus, participamos da 

Eucaristia e contudo evitamos correr o risco de nos empenharmos 

por esta Palavra e pelo Senhor que é Vida em abundância. 

Instalamo-nos sob a carapaça do comodismo, alegando o 

cumprimento dos mandamentos. Esquecemo-nos que o Senhor é 

exigente e nos quer santos. 



 

Questões para Meditar 
 
 

Como fazer um encontro pessoal com o amor de Jesus? 
 

  “A primeira motivação para evangelizar é o amor que recebemos 

de Jesus, aquela experiência de sermos salvos por Ele que nos impele a 

amá-l’O cada vez mais. Com efeito, um amor que não sentisse a 

necessidade de falar da pessoa amada, de a apresentar, de a tornar 

conhecida, que amor seria? Se não sentimos o desejo intenso de 

comunicar Jesus, precisamos de nos deter em oração para Lhe pedir que 

nos volte a cativar. 

  Precisamos de o implorar cada dia, pedir a Sua graça para que abra 

o nosso coração frio e sacuda a nossa vida tíbia e superficial. Colocados 

diante d’Ele com o coração aberto, deixando que Ele nos olhe, 

reconhecemos aquele olhar de amor que descobriu Natanael no dia em 

que Jesus Se fez presente e lhe disse: «Eu vi-te, quando estavas debaixo 

da figueira!» (Jo 1,48). 

Como é doce permanecer diante de um cruxifixo ou de joelhos 

diante do Santíssimo Sacramento, e fazê-lo simplesmente para estar à 

frente dos Seus olhos!  

 Como nos faz bem deixar que Ele volte a tocar a nossa vida e nos 

envie para comunicar a Sua vida nova! Sucede então que, em última 

análise, «o que nós ouvimos, isso anunciamos» (1Jo 1,3).  

A melhor motivação para se decidir a comunicar o Evangelho é 

contemplá-lo com amor, é deter-se nas suas páginas e lê-lo com o 

coração. Se o abordamos desta maneira, a sua beleza deslumbra-nos, 

volta a cativar-nos vezes sem conta. Por isso, é urgente recuperar um 

espírito contemplativo, que nos permita redescobrir, cada dia, que somos 

depositários de um bem que humaniza, que ajuda a levar uma vida nova. 

Não há nada de melhor para transmitir aos outros.” 
 

In Sumo Pontífice Francisco, Exortação Apostólica Evangelii Gaudium (A Alegria 

do Evangelho), 213. 

 

SEMANA DOS SEMINÁRIOS 
 9 A 16 DE NOVEMBRO 2014 

 

SERVIDORES DA ALEGRIA DO EVANGELHO 
 

 Oração 
 

Senhor, nosso Deus, nós Vos bendizemos,  

porque nos chamastes a ser cristãos  

e discípulos de Jesus Cristo, 

o único Mestre.  

Nós Vos damos graças pelos pastores,  

que nos conduzem às fontes da Palavra, 

ao banquete da Eucaristia e aos caminhos da Reconciliação. 

Nós Vos pedimos pela Igreja,  

para que, testemunhando a alegria do Evangelho, 

gere no seu seio santas vocações sacerdotais. 

Por intercessão de Maria,  

nós pedimos pelos nossos Seminários, escola de cristãos, 

discípulos e pastores: servidores da alegria do Evangelho. Ámen. 
 

 

 Oração de Santa Gertrudes 
 

Nosso Senhor disse a Santa Gertrudes, a Grande, que a seguinte oração 

libertaria 1.000 Almas do purgatório cada vez que a mesma oração fosse 

rezada. Esta Oração foi extensiva também a pecadores ainda em vida. 

 

Eterno Pai, ofereço-Vos o Preciosíssimo Sangue de Vosso Divino Filho 

Jesus, em União com todas as Missas que hoje são celebradas em todo o 

Mundo, por todas as santas almas do Purgatório, pelos pecadores, em 

todos os lugares, pelos pecadores na Igreja Universal, pelos de minha casa 

e meus vizinhos. 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


