
VIDA PAROQUIAL E AVISOS 
 
 
 

Semana de 19 a 26 de Outubro de 2014 

19 de Outubro – XXIX  DOMINGO DO TEMPO COMUM 

DIA MUNDIAL DAS MISSÕES -  OFERTÓRIO PARA AS MISSÕES 
MISSAS  08H30 – Espite   + 10H00 – Matas (Acolhimento do 1º 

ano e o compromisso dos catequistas)   

DO DIA 10H45 – Cumieira    + 11H30 – Vesparia 
 

Terça-feira – 21 de Outubro 

Em Espite 17H00 às 19H00 – Cartório Paroquial  

Cumieira 19H30 – Missa 

Em Leiria 21H00 – Escola Diocesana Razões da Esperança 
 

Quarta-feira – 22 de Outubro 

Nas Matas 17H00 – Cartório Paroquial        

No Formigal 19H30 – Missa     

Espite         21H30 – Reunião do Conselho para os Assuntos Económicos 
 

Quinta-feira – 23 de Outubro 

Em Espite 08H00 – Confissões e Rosário + 08H30 – Missa  

Em Espite 17H00 – Adoração do Santíssimo Sacramento 

                       18H00 às 20H00 – Atendimento e Direcção Espiritual 

Nas Matas 21H00 – Reunião do Grupo de Cursistas de Matas e Espite 
 

Sexta-Feira – 24 de Outubro – S. António Maria Claret, Bispo 

Matas    18H30 – Adoração do Santíssimo, Confissões   + 19H30 – Missa 
 

Sábado – 25 de Outubro – S. Lucas, Evangelista 

Nas Matas 15H00 – Reunião de Preparação de Baptismos 

Nas Matas 16H30 – Confissões do 10º ano   +   17H00 – Catequese  

Em Espite   17H30 – Confissões do 10ºano     +     18H00 – Catequese        
19H15 – Missa Vespertina  

 

26 de Outubro – XXIX  DOMINGO DO TEMPO COMUM 

MISSAS  08H30 – Espite   + 10H00 – Matas  

DO DIA 10H45 – Cumieira    + 11H30 – Vesparia 

Nas Matas 12H30 – Baptismo da Bruna (filha de Flávio e de Mariline 

Marques, do Castanheirinho) 

Nas Matas 15H00 – Cenáculo do Movimento Sacerdotal Mariano 
 

FOLHA PAROQUIAL 
 

Paróquia de S. João Baptista de Espite 

e Paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio das Matas 
 

XXIX Domingo do tempo comum    19 de Outubro de 2014 – Ano 1 – nº 5 

Periodicidade: Quinzenal                     Edição: 400 ex. 

 

Is 45, 1.4-6 

“Eu sou o Senhor e não há outro; fora de Mim não há Deus.(…) Eu sou o 

Senhor e mais ninguém”. 
 

1 Tess 1, 1-5b 

“A graça e a paz estejam convosco… Recordamos a actividade da vossa fé, o 

esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em Nosso senhor 

Jesus Cristo, na presença de Deus, nosso Pai”. 
 

Mt 21,33-43 

“Disseram-lhe: «Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas, segundo a 

verdade, o caminho de Deus, sem te preocupares com ninguém, pois não 

fazes acepção de pessoas. Diz-nos o teu parecer: É lícito ou não pagar tributo 

a César?» Jesus, conhecendo a sua malícia: «Porque me tentais, hipócritas? 

Mostrai-me a moeda do tributo». Eles apresentaram-lhe um denário e Jesus 

perguntou: «De quem é esta imagem e esta inscrição» Eles responderam: «De 

César». Disse-lhes Jesus: «Então, dai a César o que é de César e a Deus o que 

é de Deus». 
 

O Cristão e o Estado 
 

Não se pode viver a fé como uma realidade fora deste mundo; não se 

pode praticar a fé em segredo, no próprio quarto, ou na igreja durante uma 

hora por semana. A religião cristã condiciona todas as escolhas do homem e 

todas as horas da sua vida; portanto, não pode deixar de influenciar também 

as opções políticas e o cumprimento dos deveres de cidadão. 

Jesus ao ser questionado sobre se é lícito ou não “pagar” imposto, 

responde de uma maneira muito subtil. A moeda deve ser restituída a César, 

porque nela está impressa a imagem do seu senhor: o imperador. Mas 

também nas criaturas está impressa a imagem de Deus. Esta é Sua e somente 
Sua, ninguém pode apropriar-se dela indevidamente.  



Na primeira página da Bíblia, com efeito, encontramos o seguinte: 

«Deus criou o homem à Sua imagem, à imagem de Deus Ele o criou» (Gn 1, 

27). O homem: eis a criatura que não pode pertencer a mais ninguém senão a 

Deus. Ninguém o poderá dominar, escravizar, oprimir, ninguém poderá 

aproveitar-se dele como se fosse um objecto seu. É sagrado, é de Deus. 
No nosso mundo, há sempre quem (indivíduo ou instituição) 

considere o homem como um objecto, fazendo de conta que é propriedade 

sua.  

Trata o homem como um objecto quem se aproveita do operário, 

quem usa o corpo de uma mulher como instrumento de prazer, quem submete 

a própria esposa a humilhações e a considera como criada, quem trata um 

cidadão como uma fonte de receita a todo o custo. É da máxima urgência que, 

quem quer que trate mal um filho de Deus, ou seja qualquer homem por mais 

humilde que seja, que repare o mal feito ou devolva o que roubou. Caso 

contrário, um dia terá que prestar contas a Deus por aquilo que fez aos Seus 

filhos. 

As palavras de Jesus são uma chamada para o cristão de hoje. 

Convocam-no a estar muito atento aos outros, a amá-los, a defendê-los e a 

servi-los, sabendo que todo o bem que fizer é feito ao próprio Deus. 

Convocam-no a estar pronto, se necessário for, a denunciar e a colocar em 

questão quem quer que não respeite a imagem de Deus que está impressa no 

rosto de cada pessoa. 
 

Questões para Meditar 
 

 

O Terço é uma Oração Evangélica? 
 

Como afirmou o Papa Paulo VI: «É ao Evangelho que vai captar o 

enunciado dos mistérios e as fórmulas principais; no Evangelho se inspira a 

atitude com que o fiel o deve recitar, sugerida pela jubilosa saudação do anjo 

e correspondente assentimento religioso da Virgem Maria; do Evangelho, 

enfim, tira o mistério fundamental lembrado no suceder-se das Ave-Marias – 

a Encarnação do Verbo – contemplado no momento decisivo da Anunciação 

feita a Maria. O Rosário é, pois, uma oração evangélica, como hoje mais do 

que no passado, gostam de o definir os pastores e estudiosos» (Marialis 

Cultus, 44). 

 

 
 

A Alegria e a paixão de Anunciar Jesus Cristo 
 

 “Ainda hoje há tanta gente que não conhece Jesus Cristo”. Esta é a 

frase com que o Papa Francisco inicia a sua mensagem para o Dia mundial 

das Missões, este domingo, dia 19 de Outubro. Sublinhando a “grande 

urgência” da missão em que “são chamados a participar todos os membros da 

Igreja”, o Santo Padre lembra que a “Igreja nasceu «em saída», pelo que é por 

natureza missionária. Assim, este dia deverá ser “um momento privilegiado 

para os fiéis dos vários continentes se empenharem, com a oração e gestos 

concretos de solidariedade, no apoio às igrejas jovens dos territórios de 

missão”. 

 A exemplo de Maria, José, os pescadores da Galileia e os discípulos, a 

verdadeira alegria do nosso anúncio tem de brotar do facto de Deus ter 

decidido “amar os homens com o mesmo amor que tem pelo Filho”. Num 

mundo de “múltipla e avassaladora oferta de consumo”, de “tristeza 

individualista que brota do coração comodista e mesquinho”, a humanidade 

precisa de descobrir essa alegria e de “discípulos que se deixam conquistar 

mais e mais pelo amor de Jesus e pelo fogo da paixão pelo reino de Deus, 

para serem portadores da alegria do Evangelho”, aponta o Papa Francisco. 

 

O Papa Paulo VI é beatificado hoje, dia 19 de Outubro, em celebração 

presidida pelo Papa Francisco e que encerrará o Sínodo Extraordinário sobre 

a Família.  
 

Encontro de Iniciação à catequese – No próximo sábado, dia 25 de 

Outubro, no Seminário de Leiria, das 14h30 às 17h00. 
 

ESCOLA DIOCESANA RAZÕES DA ESPERANÇA – Decorre no 

Seminário de Leiria, teve início no dia 7 de Outubro e prolonga-se ao ritmo 

quinzenal, das 21 às 23h00, até 2 de Junho. “Igreja e Missão” e “Educação - a 

arte de ajudar a crescer” são as duas disciplinas leccionadas no primeiro 

semestre, na primeira hora. Na hora seguinte, há formação específica para 

catequistas, leitores, cantores, ministros extraordinários da comunhão, 

animadores vocacionais e membros do Movimento dos Cursos de 

Cristandade. 
 
 

 

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 


