
VIDA PAROQUIAL E AVISOS 

 

Semana de 24 a 31 de Agosto de 2014 

 

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 
 

SEGUNDA-FEIRA – 25 de Agosto – S. Luís de França e S. José de Calansanz 

Na Cumieira     10H30 – Funeral de Maria José Trezentos 

Em Espite         11H00 – Baptismo do Lucas, filho de Filipe e Tânia (Pe. Armando) 
 

TERÇA-FEIRA – 26 de Agosto 

Na Cumieira   11H30 – Bodas de Prata de José Gomes e de Madalena Francisco 

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

No Areeiro     20H00 – Missa 

No Cartório de Espite     21H30 – Reunião com os Catequistas da Paróquia de Espite 
 

QUARTA-FEIRA – 27 de Agosto – S. Mónica 

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

No Formigal     19H30 – Confissões      + 20H00 – Missa 

Nas Matas  21H30 – Reunião com os Catequistas da Paróquia das Matas 
 

QUINTA-FEIRA – 28 de Agosto – S. Agostinho, Bispo e doutor da Igreja 

 Em Espite       08H00 – Confissões   + 08H30 – Missa   +   17H00 – Adoração ao 

Ssmo. Sacramento  +  18H00 às 20H00 – Direcção Espiritual 

Na Igreja de S. Agostinho em Leiria  21H00 – Missa em honra do 

Padroeiro da nossa diocese, presidida pelo nosso Bispo D. António Marto.            
 

SEXTA-FEIRA – 29 de Agosto – Martírio de S. João Baptista 

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

Eucaristia  + 20H00 – Missa 

                        20H45 – Reunião do Conselho para os Assuntos Económicos     
   

SÁBADO – 30 de Agosto – Santa Maria no Sábado 

Em Espite    16H30 – Baptismo da Gabriela, filha de Raul e de Verónica (Pe. Armando) 

                     18H30 – Confissão Sacramental  + 19H15 – Missa Vespertina 
 

DOMINGO XXII do Tempo Comum – 31 de Agosto 

MISSAS 08H30 – Espite  + 10H45 – Cumieira  

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

 

 

 

FOLHA PAROQUIAL 
Paróquia de S. João Baptista de Espite 

e Paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio das Matas 
 

XXI Domingo do tempo comum        24 de Agosto de 2014 – Ano 1 – nº 2 
 

Is 22, 19-23 

“Porei aos seus ombros a chave da Casa de David”. 
 

Rom 11, 33-36 

“D’Ele procedem, por Ele subsistem e a Ele se destinam todas as coisas. 

Glória a Ele para sempre. Ámen”. 
 

Mt 16, 13-20 

“Jesus respondeu-lhe: «(…) E Eu também te digo a ti: Tu és Pedro, e sobre 

esta Pedra edificarei a Minha Igreja, e as forças do Inferno não levarão a 

melhor contra ela. Dar-te-ei as chaves do Reino dos Céus: tudo o que ligares 

na Terra ficará ligado nos Céus, e tudo o que desligares na Terra ficará 

desligado nos Céus.»”. 
 

Tu és Pedro e dar-te-ei as chaves do Reino dos Céus 
 

A hostilidade dos chefes judeus e as hesitações do povo, opuseram-se 

à instauração de uma nova comunidade do Messias constituída por todo o 

povo de Israel. Só os discípulos, pela voz de S. Pedro reconheceram em 

Cristo o Salvador enviado pelo pai. E a este pequeno grupo, chefiado por S. 

Pedro, se confia a ingente tarefa de implantar o Reino de Deus entre os 

homens. 

“Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a Minha Igreja…”. Estas 

palavras contundentes de Jesus deixam claro o Seu desejo de que Pedro fosse 

o Seu representante na Terra. “Tudo o que ligares na Terra, será ligado nos 

Céus…”Estas palavras não deixam dúvida sobre a autoridade universal de 

Pedro na Igreja. Só ele, e claro, os seus sucessores, receberam de Cristo a 

garantia da infalibilidade na condução da Sua Igreja e nas decisões de fé e 

moral. 

Pedro não era o mais culto e o mais preparado dos apóstolos, mas 

parece que era o mais decidido, líder, por isso Jesus o escolhe para Chefe da 

“Sua” Igreja. Há três pilares principais na Igreja, que não permitirão jamais 

que as portas do Inferno a vençam: a Eucaristia, Maria e o Papa. 



Questões para Meditar 
 

Quem «inventou» o sacramento da Confissão? 
 

 

A Confissão, também chamada Reconciliação e Penitência, é um dos sete 

sacramentos pelos quais, segundo a Tradição e o ensino constante da Igreja Católica, 

a graça de Deus é transmitida aos fiéis. Neste caso, a graça do perdão dos pecados, 

pois, como lembra S. Paulo, todos somos pecadores e estamos privados da glória de 

Deus e, sem o merecer, somos justificados pela sua graça, em virtude da redenção 

operada em Cristo (cf. Carta aos Romanos, 3, 23-24). Esta justificação, para os 

pecados cometidos depois do baptismo, torna-se eficaz, de modo particular, na 

celebração do sacramento da Reconciliação. 

 Na origem deste sacramento está o próprio Jesus – e nem poderia ser de 

outro modo, pois a Igreja não «inventa» os sacramentos, recebe-os do seu Senhor e 

Mestre. Durante a sua vida terrena, Jesus referiu, mais de uma vez, o seu poder de 

perdoar os pecados, como nesta passagem do Evangelho segundo São Marcos: «O 

Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados» (2, 10). E não só 

afirmou este poder como o exerceu, afirmando, por exemplo, ao paralítico e à 

mulher pecadora: «Estão perdoados os teus pecados» (cf. Marcos 2,5; Lucas 7, 48). 

 Depois da sua ressurreição, Jesus concedeu este poder aos apóstolos (ou 

seja, à Igreja), como testemunha São João, no seu Evangelho: «… soprou sobre eles 

e disse-lhes: “Recebei o Espírito Santos. Àqueles a quem perdoardes os pecados, 

ficarão perdoados; àqueles a quem os retiverdes (não perdoardes), ficarão retidos”» 

(20, 21-23). Desde o início, a Igreja viu nestas palavras a instituição do 

sacramento da reconciliação, que é fonte de paz e alegria. E reconheceu, também, 

a missão que lhe cabia, na pessoa dos seus ministros, de nunca faltar com esta graça 

sacramental aos fiéis, sempre que estes manifestem disposição para acolher o perdão 

de Deus. 

 Ao longo dos séculos, a forma de celebrar este sacramento foi sofrendo 

alterações: foi discutido se o sacramento podia ser recebido apenas uma vez ou 

muitas vezes; foram prescritas penitências públicas, por vezes duríssimas, para casos 

de pecados particularmente graves (idolatria, adultério, homicídio…), antes de o 

pecador poder aceder à celebração do sacramento… Durante o século VII, sob 

influência de missionários irlandeses, começou a divulgar-se no Ocidente a prática 

«privada» da penitência. Esta nova forma, sem penitências públicas, envolvia apenas 

o penitente e o sacerdote e abria as portas à repetição mais frequente do sacramento. 

Permitia também integrar na mesma celebração o perdão dos pecados graves e dos 

pecados veniais. Foi esta forma de celebrar o sacramento que a Igreja consagrou e 

manteve, nas suas linhas gerais, até aos nossos dias. 

 Este sacramento constitui um sacramento de cura da alma, pelo que um dos 

cinco preceitos da Santa Igreja preconiza que o crente deve confessar-se ao menos 

pela Páscoa. Contudo, a mesma Igreja recomenda a confissão mensal, porque este 

sacramento é uma grande ajuda para formar a consciência e alcançar a santidade. 

 

Só posso dizer Pai-Nosso se… 
 
 

 Só posso rezar Pai, se demonstro esse relacionamento com Deus no meu 

dia-a-dia; 

 Só posso rezar Nosso, se a minha fé tem espaço para os outros e para as suas 

necessidades; 

 Só posso rezar Que estais nos céus, se não estou apanhado pelas coisas do 

mundo; 

 Só posso rezar Santificado seja o Vosso nome, se me esforço com a ajuda 

de Deus, por ser santo; 

 Só posso rezar Venha a nós o Vosso reino, se estou disposto a aceitar a 

Palavra de Deus como regra de vida; 

 Só posso rezar Seja feita a Vossa vontade, se procuro pautar a minha vida 

pelos seus Mandamentos; 

 Só posso rezar Assim na terra como no Céu, se quero verdadeiramente 

entregar-me ao serviço de Deus, aqui e agora; 

 Só posso rezar O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, se estou preparado 

para partilhar o que tenho com os que estão em necessidade; 

 Só posso rezar Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos 

a quem nos tem ofendido, se estou na disposição de eliminar todo o rancor que 

guardo no coração para com os outros; 

 Só posso rezar Não nos deixes cair em tentação, se estou alerta para não 

me meter nas armadilhas; 

 Só posso rezar Mas livrai-nos do mal, se estou preparado para combater o 

mal na minha vida e na minha oração; 

 Só posso rezar AMEN, se honestamente digo, «custe o que custar, esta é a 

minha forma de orar». 

        (Kevin Lanigan) 

  

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. A saída é junto da 

igreja de Espite às 05h30 e da frente da igreja das Matas às 05h45. O regresso 

será por volta das 22h30. É preciso levar almoço para a ida. Custo: 80€ e 

inclui a viagem e estadia num hotel, com jantar, dormida e pequeno almoço.  
 

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

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


