
 

VIDA PAROQUIAL E AVISOS 
 

Semana de 17 a 24 de Agosto de 2014 
 

DOMINGO XX do Tempo Comum – 17 de Agosto  

(Ofertório para a Pastoral da Migrações) 

MISSAS     08H30 – Vesparia    + 10H00 – Matas (Baptismo da Sofia, do Lavradio) 

DO DIA  10H45 – Cumieira  + Em Espite 15H00 – Missa Solene da “Festa 

Grande” e Procissão 

SEGUNDA-FEIRA – 18 de Agosto 

Espite             18H00 – Missa pelas intenções dos festeiros e dos que colaboraram na 

Festa 

TERÇA-FEIRA – 19 de Agosto – S. João Eudes, presbítero 

Em Espite 09H30 – Reunião da Direcção do Centro Social Paroquial 

                          17H00 às 19H00 – Cartório (Atendimento dos paroquianos) 

Na Cumieira     19H30 – Confissões      + 20H00 – Missa 

QUARTA-FEIRA – 20 de Agosto – S. Bernardo, abade e doutor da Igreja 

Nas Matas        17H00 às 19H00 – Cartório (Atendimento dos paroquianos) 

Na Vesparia     19H30 – Confissões      + 20H00 – Missa 

QUINTA-FEIRA – 21 de Agosto – S. Pio X, Papa 

 Em Espite         08H00 – Confissões      + 08H30 – Missa 

               18H00 às 20H00 – Serviço de atendimento e direcção espiritual 

                          21H30 – Reunião com os noivos Eduardo e Dina 

SEXTA-FEIRA – 22 de Agosto – Virgem Santa Maria, Rainha 

Nas Matas   19H00 – Confissões e Adoração ao Santíssimo Sacramento da 

Eucaristia  + 20H00 – Missa          

SÁBADO – 23 de Agosto – S. Rosa de Lima e Santa Maria no Sábado 

Na Vesparia  11H30 – Matrimónio da Dina Rodrigues e do Eduardo Rosa 

(Oficiante: Pe. José Baptista) 

Em Espite         18H30 – Confissão Sacramental    + 19H15 – Missa Vespertina 

DOMINGO XXI do Tempo Comum – 24 de Agosto 

Na igreja paroquial de Espite – Ofertório para a Pastoral das Migrações 

MISSAS 08H30 – Espite     + 10H45 – Cumieira  

DO DIA    10H00 – Nas Matas         + 11H30 – Vesparia 

 

Peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora das Dores do Escorial, em 

Madrid, Espanha – dias 6 e 7 de Setembro próximo. As inscrições fazem-se no 

Cartório de Espite e Matas até ao dia 24 de Agosto. 

 

 

FOLHA PAROQUIAL 
Paróquia de S. João Baptista de Espite 

e Paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio das Matas 
 

XX Domingo do tempo comum        17 de Agosto de 2014 – Ano 1 – nº 1 
 

Is 56, 1,6-7 

“Hei-de conduzi-los (os estrangeiros) à Minha montanha santa, hei-de enchê-

los de alegria na Minha Casa de Oração”. 
 

Rom 11, 13-15, 29-32 

“Os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis”. 
 

Mt 15, 21-28 

“Mas a mulher veio prostrar-se diante d’Ele e disse-Lhe: «socorre-me, 

Senhor.»(…) Então, Jesus, respondeu-lhe. «Mulher, é grande a tua fé. Terás 

aquilo que desejas.» E a filha dela ficou curada a partir daquele momento”.  
 

Mulher, é grande a tua fé 
 

Voluntariamente, Jesus limitara à Palestina o Seu ministério profético 

de evangelização. O que não excluía a aceitação de outros povos não 

judaicos, já que o amor ao próximo suplanta a Lei, como tal. E é assim que a 

fé da cananeia obtém de Jesus a graça da cura da sua filha, atormentada por 

um demónio, um anjo maligno. Este gesto de Jesus Cristo denota igualmente 

a Sua vontade de ver a Igreja e comunidades cristãs abertas ao mundo na obra 

de evangelização e de salvação universais e não fechadas em grupinho. 

 

UM NOVO PROJECTO 
 

 Neste dia muito significativo, em que celebramos a Festa em honra do 

Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Senhora do Rosário, editamos o 

primeiro número da folha paroquial de Espite e Matas, um novo projecto 

pastoral, que pretende ser uma ajuda na evangelização, na formação e 

informação cristã dos paroquianos e na promoção da união entre todos os 

espitenses e matenses. Para o bom êxito desta iniciativa, invocamos a 

protecção dos corações unidos de Jesus e Maria. 

 Informamos ainda o estimado leitor que os avisos paroquiais estarão 

disponíveis todas as semanas num separador, sob o título “paróquias de 

Espite e Matas”, do sítio da Internet jmvsalvacaovida.weebly.com.  



Questões para Meditar 
 

Jesus é histórico e o único salvador? 
 

1. Jesus é histórico 
 

Passados dois milénios desde que o Filho de Deus se fez homem, muitos 

perguntam, será que Jesus Cristo é mesmo Deus? Será que existiu mesmo?  

Vamos responder a cada uma destas perguntas. Comecemos pela existência 

histórica de Jesus Cristo. 

Além dos Evangelhos e das Cartas dos Apóstolos, a mesma história que 

garante a existência dos faraós do Egipto, milhares de anos antes de Cristo, garante a 

existência de Jesus. Existem muitos documentos antigos, cuja autenticidade já 

foram confirmados pelos historiadores, que falam de Jesus. Vamos aqui dar apenas 

alguns exemplos e mostrar que Jesus não é um mito ou uma fábula. 

Há vários documentos de escritores romanos. Apresentamos aqui um 

exemplo: 

 Plínio o Jovem (61-114) foi governador romano na Ásia Menor, escreveu 

ao Imperador romano, Trajano, no ano 112: “os cristãos estavam habituados a 

reunir-se em dia determinado, antes do nascer do sol, e cantar um cântico a Cristo, 

que eles tinham como Deus.” 

Há documentos de escritores judaicos: 

 Flávio Josefo, historiador Judeu (37-100), era fariseu e escreveu palavras 

impressionantes sobre Jesus: 

 “Por essa época apareceu Jesus, homem sábio, se é que há lugar para o 

chamarmos homem. Porque Ele realizou coisas maravilhosas, foi o mestre daqueles 

que recebem com júbilo a verdade, e arrastou muitos judeus e gregos. Ele era o 

Cristo. Por denúncia dos príncipes da nossa nação, Pilatos condenou-o ao suplício da 

Cruz, mas os seus fiéis não renunciaram ao amor por ele, porque ao terceiro dia, ele 

apareceu-lhes ressuscitado, como o anunciaram os divinos profetas, juntamente com 

mil outros prodígios a seu respeito. Ainda hoje subsiste o grupo que, por sua causa, 

recebeu o nome de cristãos” (antiguidades Judaicas, XVIII, 63ª). 
 

 Os Evangelhos, sendo os textos históricos mais estudados de todos os 

tempos, dizem-nos que Jesus nasceu pobre, da Virgem Maria, a Imaculada, 

despojado de riquezas e das honras do mundo. Não teve uma casa, nem um berço 

para nascer. Nasceu numa gruta fria e foi deitado numa manjedoura. 

 Viveu trinta anos na sua casa, trabalhando como carpinteiro, para nos 

ensinar a importância do trabalho na reconstrução do mundo. Viveu numa família 

para nos mostrar a sua sacralidade e a obediência aos pais. 
 

 Aos trinta anos começou a sua missão: 

 1º- Implantar o reino de Deus nas almas e na terra: Reino de verdade, justiça, 

amor, paz, santidade; ou seja, o Reino oposto ao Reino do Pecado e das trevas. Jesus 

veio fundamentalmente para destruir o Pecado. S. João Baptista afirma-o 

claramente: “eis o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo” (Jo 1,29). 

No final do Sermão da Montanha diz: “Aquele que ouve as minhas palavras 

e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa na 

rocha” (Mt 7, 24-28). 

 2º- Jesus sofreu a paixão e morreu numa cruz. Com a Sua morte (a mais 

cruel já sofrida por alguém) pagou a dívida pelos nossos pecados à justiça divina e 

satisfez a ofensa infinita que o pecado comete contra Deus. Com a Sua morte 

destruiu a nossa morte e com a sua ressurreição restitui-nos a vida eterna; com a Sua 

ascensão ao Céu, abriu-nos de novo as portas do Céu, fechadas pelo pecado. 
 

 Com a Sua morte na Cruz mostra-nos o Seu amor infinito pelos 

homens, quando éramos pecadores (Rom, 5, 8-10). O pecado dos homens é uma 

ofensa infinita a Deus, porque a grandeza e a majestade de Deus são infinitas; logo 

só algo de valor infinito poderia reparar a ofensa infinita que o pecado fez contra 

Deus. Com a Sua morte na Cruz, com o Seu sacrifício, Jesus pagou o preço infinito à 

justiça divina por nós (Heb 9, 24-28). 
 

2. Jesus é o único Salvador 
 

O que diferencia o Catolicismo das demais religiões é a Salvação eterna de 

cada pessoa, conquistada pela Encarnação, Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso 

Senhor Jesus Cristo e concedida a cada pessoa convertida pela Igreja. 

 S. Pedro, em Jerusalém, deixa bem claro aos judeus: “Em nenhum outro há 

salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual 

devemos ser salvos” (Act 4,12). 

 A palavra “Salvação” é uma das palavras-chave da mensagem de Jesus. 

Salvação é a vitória do bem sobre o mal, que começa aqui na terra e será total no 

Céu; é a libertação de tudo aquilo que nos oprime, sobretudo do pecado e do 

demónio, conforme explica o Magistério da Santa Igreja. 

 Podemos perguntar-nos: Porquê ser cristão e não seguir outras religiões?

 Porque só Jesus Salva (Act 4,12). Porque só Jesus é Deus. 

 Nenhum dos outros fundadores de religiões provaram que eram Deus. 

Jesus provou-o, especialmente através dos seus grandes milagres: 

- A Sua ressurreição predita e realizada (o maior milagre). 

- Andou sobre as águas (mostra o seu poder sobre a natureza). 

- Multiplicou pães e peixes (Senhor das coisas). 

- Deus ordens ao vento e ao mar (Senhor de toda a natureza). 

- Ressucitou Lázaro, o Filho da viúva de Naim (Senhor da vida e da morte). 

- Curou leprosos, aleijados, surdos, cegos (Senhor da saúde e da enfermidade). 

- Expulsou demónios, como no caso da filha da cananeia (Senhor dos anjos e de 

todos os seres da Criação). 

 Repare bem, caro leitor, que estes dados não são apenas da Igreja, foram 

comprovados pela história do homem. 


