
 

 

VIDA PAROQUIAL E AVISOS 
 

Semana de 2 a 9 de Novembro de 2014 
2 de Novembro – XXXI  DOMINGO DO TEMPO COMUM 

COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS 

MISSAS  08H30 – Espite   + 10H00 – Matas  

DO DIA 11H30 – Vesparia 
 

Segunda-feira – 3 Novembro 

Em Fátima      10H30 – Recolecção do Clero 
 

Terça-feira – 4 Novembro – S. Carlos Borromeu, Bispo 

Em Espite 17H00 às 19H00 – Cartório Paroquial     

Na Cumieira 19H30 – Missa 

No Seminário de Leiria  21H00 – Escola “Razões da Esperança” 
 

Quarta-feira – 5 de Novembro 

Nas Matas  17H00 – Cartório Paroquial  +  21H00 – Reunião do C. Económico  

Na Vesparia  19H30 – Missa 
 

Quinta-feira – 6 Novembro – S. Nuno de Santa Maria, Religioso 

Em Espite   08H00 – Confissões e Rosário  +  08H30 – Missa + 9h00 – Confissões  

             18H00 – Atendimento e Direcção Espiritual 

             21H00 – Cenáculo do Movimento Mariano e grupo de Oração S. 

João Baptista com Adoração ao Santíssimo 
 

Sexta-Feira – 7 de Novembro (PRIMEIRA SEXTA-FEIRA) 

Matas                18H00 – Adoração do Santíssimo Sacramento e Confissões     

   19H30 – Missa 
 

Sábado – 8 de Novembro – Santa Maria no Sábado 

Em Fátima   Primeira sessão do Curso de Iniciação de Catequistas 

Nas Matas  16H30 – Confissões do 9º ano    + 17H00 – Catequese   

Em Espite  17H30 – Confissões do 9º ano + 18H00 – Catequese + 19H15 – Missa 
 

9 de Novembro – XXXII  DOMINGO DO TEMPO COMUM 

MISSAS    08H30 – Espite   + 10H45 – Cumieira   

DO DIA    10H00 – Vesparia, com Ofício de Defuntos e romagem ao cemitério 

        15H00 – Matas, com Ofício de Defuntos e romagem ao cemitério 
 

Celebração do Ofício de Defuntos – Na paróquia de Espite: dia 16 de Novembro. 

 

II ENCONTRO VICARIAL DE PASTORAL SOCIAL – 15 DE NOVEMBRO, 

SÁBADO, NO SALÃO PAROQUIAL DAS COLMEIAS, DAS 14h30 ÀS 17h00, 

COM O TEMA: COMO VISITAR UM DOENTE À LUZ DA FÉ CRISTÃ. Para a 

Inscrição deve comunicar ao Prior que deseja participar. 

FOLHA PAROQUIAL 
 

Paróquia de S. João Baptista de Espite 

e Paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio das Matas 
 

XXXI Domingo do tempo comum    2 de Novembro de 2014 – Ano 1 – nº 6 

Periodicidade: Quinzenal                     Edição: 400 ex. 

 

Job 19, 1. 23-27ª 

“Eu sei que o meu Defensor é vivo e será o último a erguer-Se da terra”. 
 

II Cor 4, 14-5,1 

“Nós não olhamos para as coisas visíveis, olhamos para as invisíveis: as 

coisas visíveis são passageiras, ao passo que as invisíveis são eternas”.  
 

Mt 11,25-30 

 “Naquele tempo, Jesus tomou a palavra e disse: “ Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor 

do Céu e da Terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e aos 

inteligentes e as revelaste aos pequeninos.  

Decerto, ó Pai, porque assim foi do Teu agrado. Tudo Me foi entregue por Meu 

Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, nem ninguém conhece o Pai senão 

o Filho, e aquele a quem o filho o queira revelar. Vinde a Mim, todos vós que 

vos afadigais e andais sobrecarregados, que Eu vos aliviarei. Tomai o Meu jugo 

sobre vós e aprendei de Mim, que Eu sou manso e humilde de coração. 

Achareis alívio para as vossas almas, pois o Meu jugo é suave, e a Minha carga 

é leve.” 

 

Vinde a Mim 

 

 O Dia de Fiéis Defuntos não é dia de luto e tristeza. É dia de 

mais íntima comunhão com aqueles que «não perdemos, porque 

simplesmente os mandámos à frente» (S. Cipriano). É dia de 

Esperança porque sabemos que os nossos irmãos ressurgirão em 

Cristo para uma vida nova. É, sobretudo, dia de oração, que se 

revestirá da maior eficácia, se a unirmos ao sacrifício de 

reconciliação, a Missa. 

 Abramos cada vez mais as portas do coração ao Senhor Jesus 

e Ele nos aliviará com a certeza da esperança na vida eterna. 



Questões para Meditar 
 

 
 

O que é a Devoção dos Cinco Primeiros Sábados? 

 

A devoção ao Imaculado Coração de Maria, que se foi intensificando nos 

últimos séculos, recebeu novo impulso a partir das aparições de Nossa Senhora em 

Fátima. Ela própria declarou à vidente Lúcia: 

 “O Meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até 

Deus”(13 de Junho de 1917). 

“ Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração” (13 de 

Julho de 1917).    

Anos mais tarde, em Pontevedra (Galiza, Espanha), onde a Irmã Lúcia se 

encontrava como religiosa das Irmãs Doroteias, Nossa Senhora pediu a prática da 

Comunhão Reparadora dos cinco primeiros sábados, em honra do Seu Imaculado 

Coração: “Tu, ao menos, empenha-te em me consolar e diz que todos aqueles que, 

durante cinco meses, no primeiro sábado se confessarem; receberem a Sagrada 

Comunhão; rezarem o Rosário (terço); me fizerem 15 minutos de companhia, 

meditando nos mistérios do Rosário, com o fim de me desagravarem, Eu prometo 

assistir-lhes na hora da morte, com todas as graças necessárias à salvação” (10 de 

Dezembro de 1925).  

O porquê dos cinco sábados:     
 Disse Jesus à vidente Irmã Lúcia em 30-05-1930, que são cinco as ofensas, 

que muito ofendem o Coração Imaculado de Maria: 

1ª - A negação da Sua Imaculada Conceição. 2ª - Da Sua Virgindade. 3ª - Da Sua 

Maternidade Divina, recusando ao mesmo tempo recebê-la como Mãe dos homens. 4ª 

- O pecado dos que ultrajam as Suas Imagens. 5ª - O pecado dos que procuram infundir 

nas crianças a indiferença, o desprezo e até ódio contra esta Imaculada Mãe. 

A devoção ao Imaculado Coração de Maria e a devoção dos 5 primeiros 

sábados, que se relacionam reciprocamente, não são mais umas devoções de mero 

sentimento. Bem ao contrário, devem considerar-se como meios importantes e muito 

concretos que Nossa Senhora oferece para adquirir uma vivência cristã séria, exigente 

e comprometida, em ordem à salvação. 

Esclarece-se mais alguns pontos referente aos cinco primeiros sábados: 

- A confissão não tem necessariamente de ser no primeiro sábado, mas pode ser 8 dias 

antes ou depois, ou mais ainda, contanto que a comunhão seja feita na graça de Deus 

e com desejo de reparação. 

- A meditação pode ser feita sobre um ou vários mistérios do Rosário; pode 

acompanhar a oração do terço, meditando 3 minutos antes de cada dezena.   

- Havendo motivo justo, qualquer sacerdote poderá transferir todas ou algumas 

condições apresentadas por Nossa Senhora, do sábado para o domingo seguinte.- À 

luz da doutrina do Corpo Místico de Cristo e do dogma da Comunhão dos Santos, esta 

devoção sempre que o desejar, pode também fazê-la em benefício de outras pessoas. 

PENSAMENTOS PARA CADA DIA DA SEMANA: 
 

Domingo: “A verdadeira santidade consiste em fazer a vontade de Deus com 

um sorriso” (Beata Madre Teresa). 
 

Segunda-feira: “A nossa vida, para que seja rica em frutos, deve encher-se de 

Cristo; para poder comunicar paz, alegria e amor, deve tê-los dentro de si, 

porque ninguém dá o que não tem” (Beata Madre Teresa). 
 

Terça-feira: “Jesus incita-nos a «orar sempre, sem desfalecer». Os cristãos 

sabem que, para eles, a oração é tão essencial como respirar; assim, depois de 

terem saboreado a doçura da conversa íntima com Deus, não hesitam em 

mergulhar nela com um abandono confiante” (S. João Paulo II). 
 

Quarta-feira: “O Espírito Santo – sopro da vida divina -, na sua forma mais 

simples e mais comum, exprime-se e faz-se sentir na oração” (S. João Paulo 

II). 
 

Quinta-feira: “Se não conseguir a santidade, nada terei feito neste mundo” (S. 

Domingos Sávio). 
 

Sexta-feira: “Que Jesus seja sempre e em tudo a tua escolta, o teu guia, o teu 

sustentáculo, a tua vida” (S. Pio de Pietrelcina). 
 

Sábado: “Meus filhos, nunca é de mais a preparação para receber a sagrada 

comunhão” (S. Pio de Pietrelcina). 
 

 

Indulgência Plenária pelos Defuntos – Segundo as leis da santa Igreja, todos 

os fiéis, que durante os oito primeiros dias de Novembro, visitarem os 

cemitérios e aí rezarem pelos defuntos, poderão alcançar-lhes a indulgência 

plenária. A indulgência plenária é o perdão total da pena temporal devido aos 

pecados dos defuntos, cuja culpa já foi perdoada. Para tanto é necessários 

cumprir estas condições: - Estar arrependido de todo o coração e devidamente 

purificado, mediante o sacramento da Confissão; - Ter recebido a Sagrada 

Comunhão, ao menos nessa semana; - visitar o cemitério e aí rezar pelos 

defuntos, e também rezar ao menos, três Ave-Marias pelas intenções do Santo 

Padre.  

Não deixemos de praticar esta grande obra de misericórdia e de alívio espiritual 

pelos nossos irmãos defuntos que se encontram no Purgatório. Nos restantes 

dias do mês de Novembro será indulgência parcial. 
 

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 


