
 

VIDA PAROQUIAL E AVISOS 
 

Semana de 21 a 28 de Setembro de 2014 

 

DOMINGO XXV do Tempo Comum – 21 de Setembro 

Passeio do Movimento dos Cursilhos de Cristandade 

MISSAS  08H30 – Espite  + 10H00 – Matas    

DO DIA  10H45 – Cumieira + 11H30 – Vesparia  

Em Vieira de Leiria 15H30 – Tomada de Posse do Pe. Miguel Sottomayor 

SEGUNDA-FEIRA – 22 de Setembro 

Em Fátima  10H30 – Cenáculo do Movimento Sacerdotal Mariano 

 10H30 às 14H30 – Convívio Sacerdotal 

Terça-feira – 23 de Setembro – S. Pio de Pietrelcina 

Em Espite         17H00 –  Cartório para atendimento dos paroquianos 

No Areeiro       19H00 – Confissões        +       19H30 – Missa    

Nas Colmeias  21H30 – Reunião Vicarial da Pastoral Sócio-Caritativa 

Quarta-feira – 24 de Setembro 

Nas Matas         17H00 às 19H00 – Cartório para atendimento 

No Formigal         19H00 – Confissões      +      19H30 – Eucaristia 

Quinta-feira – 25 de Setembro 

Em Espite       07H30 – Confissões e Adoração ao Santíssimo Sacramento da 

Eucaristia   +  08H30 – Missa 

 Nas Meirinhas 10H00 – Reunião Mensal dos Reverendo Padres da nossa Vigararia 

 No Cartório de Espite  18H00 às 20H00 – Atendimento e Direcção Espiritual 

Espite  21H00 – Reunião para todos os catequistas da Paróquia 

Sexta-Feira – 26 de Setembro 

Nas Matas 18H00 – Confissões   +   Adoração ao Santíssimo Sacramento       

  19H00 – Rosário + 19H30 – Missa  

Sábado – 27 de Setembro - S. Vicente de Paulo 

Passeio das Paróquias de Espite e Matas 
Não há Missa Vespertina em Espite 

 

DOMINGO XXVI do Tempo Comum – 28 de Setembro 

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

DO DIA 11H30 – Vesparia      

 Matas  15H00 às 16H30 – Cenáculo Mariano 
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Is 55, 6-9 

“Converta-se ao Senhor, que terá compaixão dele, ao nosso Deus, que é 

generoso em perdoar”. 
 

Filip 1, 20c-24.27a 

“Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro”. 
 

Mt 20, 1-16a 

“Naquele tempo, disse Jesus aos Seus discípulos a seguinte parábola: «O 

Reino dos Céus pode comparar-se a um proprietário, que saiu muito cedo a 

contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia 

e mandou-os para a sua vinha». (…) Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao 

capataz:«Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos 

últimos e a acabar nos primeiros»”. 
 

Todos são convidados para o Céu 
 

A parábola dos trabalhadores da vinha, apresentada por Jesus, não se 

aplica de modo algum aos contratos de trabalho e salário, celebrados entre 

patrões e operários. Nestes, deve ter-se em conta, tanto quanto possível, a 

justa compensação do trabalho sem distinção de pessoas. 

No Reino dos Céus as coisas processam-se de modo diferente. Na 

pregação de Jesus, o “Reino de Deus ou dos Céus” aparece como uma 

temática fundamental. Estas palavras Reino de Deus referem-se a um tríplice 

Reino Espiritual, a saber, o Reino de Deus em nós, isto é, o Reino da Graça; o 

Reino de Deus na Terra, isto é, a Santa Igreja Católica; e o Reino de Deus nos 

Céus, ou o Paraíso. 

Com esta parábola, Jesus quer dizer-nos que todos somos convidados 

a entrar no Reino de Deus e na Sua Igreja, pela fé, serviço e conversão de 

vida. São diversos os caminhos pelos quais chama, mas que o prémio é 

sempre o mesmo: o Céu ou Paraíso. 

 



Questões para Meditar 
 

Qual a Dignidade e a Importância do Padre? 
 

Todos os fiéis, quer sejam bispos, padres, diáconos, religiosos e 

leigos, são chamados a construir o Reino de Deus e a Igreja, a “vinha do 

Senhor”. Os padres, também chamados sacerdotes e presbíteros, têm, porém, 

uma missão fundamental na Igreja e pertencem a Cristo por criação, 

redenção, vocação e especial amor. Diz o Concílio Vaticano II: “Em virtude 

da sagrada ordenação e da missão que recebem das mãos dos Bispos, são 

promovidos ao serviço de Cristo mestre, sacerdote e Rei, de cujo ministério 

participam, mediante o qual a Igreja continuamente é edificada em Povo de 

Deus, Corpo de Cristo e Templo do Espírito Santo” (PO 1). 

Sem padres, dizia Santo Inácio, mártir, não há santos: toda a 

esperança, toda a salvação está neles”. 

S. João Maria Vianney, o Santo Cura de Ars, na sua maneira própria 

de falar pronunciou palavras magistrais acerca da importância e da 

especialíssima dignidade do padre:  

“Se nós não tivéssemos o sacramento da Ordem, não teríamos Nosso 

Senhor. Quem é que o colocou lá nesse tabernáculo (sacrário)? Foi o padre. 

Quem é que recebeu a vossa alma na sua entrada neste mundo? O padre. 

Quem a alimenta para lhe dar a força de que precisa para viver? O padre. 

Quem a prepara para aparecer diante de Deus lavando essa alma, pela última 

vez, no sangue de Jesus Cristo? O padre, sempre o padre. E se essa alma tiver 

a infelicidade de morrer, pelo pecado, quem lhe restituirá a calma e a paz? 

Ainda o padre. Vós não podeis recordar-vos de um só benefício de Deus, sem 

encontrardes, ao lado dessa lembrança, a imagem do padre. Ide-vos confessar 

à SSm.ª Virgem ou a um anjo: dar-vos-ão eles a absolvição? Não. Dar-vos-ão 

eles o Corpo e o Sangue de Nosso Senhor? Não. A SSm.ª Virgem não pode 

fazer descer o Seu Divino Filho sobre uma hóstia. Ainda que tivésseis junto 

de vós duzentos anjos, eles não poderiam absolver-vos. Um padre, por mais 

simples que seja, pode. Ele pode dizer-vos: - Ide em paz, eu vos absolvo. Ah! 

Como o padre é qualquer coisa de grande! O padre, só no Céu o 

compreenderemos bem…Se o pudéssemos compreender na Terra, 

morreríamos, não de medo, mas de amor…Os outros benefícios de Deus para 

nada nos serviriam, sem o padre. 

Para que serviria uma casa cheia de ouro, se vós não tivésseis 

ninguém para vos abrir a porta; ele é o ecónomo de Deus, o administrador 

dos seus bens. Sem o padre, a morte e a Paixão de Nosso Senhor de nada  

 

serviriam. Vede os pobres selvagens: para que lhes serviu que Nosso Senhor 

morresse? Ai! Eles não poderão ter parte nos benefícios da Redenção, 

enquanto não tiverem padre para lhes fazer a aplicação do sangue de Jesus. 

O padre não é padre para ele, é-o para vós. Depois de Deus o padre é 

tudo. Deixai uma paróquia vinte anos sem padre: adorará os animais. 

Quando se quer destruir a religião, começa-se por atacar os padres, 

porque onde não há padres já não há sacrifício; e onde não há sacrifício não 

há religião”. 

Um dia, Deus mandou dizer ao povo de Israel pelo profeta Jeremias: - 

«Convertei-vos, filhos de Israel, e voltai ao Deus de vossos pais, que 

abandonastes». E que prometeu Deus como recompensa desta conversão? 

Riquezas, bem-estar? Não, prometeu-lhes isto: - «Eu vos darei pastores e 

sacerdotes, segundo o meu coração» (Jer, 3, 4-5). 

No leito da morte, Jacinta, a pequena vidente de Fátima, recomendou 

muito: “Rezem pelos sacerdotes!”. A mesma recomendação tem-na feito 

Nosso Senhor em numerosas revelações particulares. 

Para corresponder a estes desejos do Céu, foi instituído o Dia do 

Sacerdócio na primeira quinta-feira de cada mês, ou no primeiro sábado. 

 

 

 

PASSEIO PAROQUIAL – 27 de Setembro, sábado: À Paróquia de 

Abrigada (Alenquer), terra da venerável Sãozinha, a seguir visita à Basílica do 

Convento de Mafra, e Palácio Real, seguindo-se para a Ericeira, passeio 

marítimo e regresso. Saída de junto da igreja paroquial de Espite às 07h30 

e de frente da igreja das Matas às 07h45. É preciso levar almoço. O 

regresso será por volta das 20h30. 

 

INCRIÇÃO PARA O 1º ANO DA CATEQUESE – Os pais que ainda 

não fizeram a inscrição dos seus filhos, podem-na fazer durante este mês 

de Setembro. Para tal deverão dirigir-se ao cartório paroquial, levando a 

cédula de vida cristã dos seus filhos e uma fotografia tipo passe. 
 

Início do ano de Catequese – será no sábado, dia 11 de Outubro, em Espite 

e no domingo, dia 12 de Outubro nas Matas. 

 

A Folha Paroquial está também no site: jmvsalvacaovida.weebly.com 

Notícias da Igreja em Portugal: www.agencia.ecclesia.pt 


