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A decorrer nA pAróquiA...

AgendA pArA JAneiro

18 a 25 · Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos

encontros de formAção e orAção

domingos · Grupo do Crisma de Adultos · 11h00
quartas-feiras · Renovamento Carismático · Capela do 
Santíssimo · 15h00
Segundas terças-feiras do mês · Movimento Esperança e 
Vida · 15h00
primeiras quintas-feiras do mês · Reunião dos Visitadores 
de Doentes · 15h00

eucAristiAs

Segunda a sexta-feira · 8h00 e 19h30
Sábado · 8h00 e 19h00
domingo · 8h00, 10h00, 12h00 e 19h00
capela do Bairro S. João de deus · Domingo · 11h00

Atendimento pelo pároco

Segunda a sexta-feira · 17h00–19h00
Sábado · 17h00–18h00

contActos

igreja – Secretaria e cartório paroquial
225 499 333 · Fax.: 225 404 722
www.paroquia-areosa.pt · secretaria@paroquia-areosa.pt
Segunda a sexta-feira · 9h30–12h00 e 14h30–18h00
instituições da paróquia
Centro Social Areosa · 225 484 821
Jardim Infantil e Salas de Estudo Pio XII · 225 490 515
Escola de Música Santa Cecília · 225 488 003
Escola de Desporto · 225 401 116 ou 960 388 079
Pavilhão Gimnodesportivo · 225 401 116 ou 917 571 305
Multiusos (Cripta) · 935 303 240
corpo nacional de escutas
Agrupamento 740-Areosa · geral.740@escutismo.pt
Boletim pedras Vivas
boletimparoquial@paroquia-areosa.pt

fAlA o pApA frAnciSco

«Jesus é o cumprimento das promessas  
divinas porque é Aquele que doa ao homem  

o espírito santo, a “água viva” que mata a sede  
do nosso coração inquieto.»

São Marcos frisa que Jesus começou a pregar «depois que João 
[o Baptista] foi preso» (1, 14). Precisamente no momento em 
que a voz profética do Baptizador, que anunciava a vinda do 
Reino de Deus, é abafada por Herodes, Jesus começa a per-
correr os caminhos da sua terra para levar a todos, sobretudo 
aos pobres, «o Evangelho de Deus» (ibid.). O anúncio de Jesus 
é semelhante ao de João, mas distingue-se pelo facto de que 
Jesus já não indica para o alto quem deve vir: Jesus é Ele mesmo 
o cumprimento das promessas; é Ele mesmo a «boa nova» a 
acreditar, acolher e comunicar aos homens e mulheres de todos 
os tempos, para que também eles Lhe confiem a sua existência. 
Jesus Cristo em pessoa é a Palavra viva e activa na história: quem 
o ouve e segue entra no Reino de Deus.

Jesus é o cumprimento das promessas divinas porque é 
Aquele que doa ao homem o Espírito Santo, a «água viva» que 
mata a sede do nosso coração inquieto, sedento de vida, de 
amor, de liberdade, de paz: sedento de Deus. Quantas vezes 
sentimos o nosso coração sequioso! Foi Ele mesmo quem o reve-
lou à mulher samaritana, que encontrou no poço de Jacó, à qual 
disse: «Dá-me de beber» (Jo 4, 7). […]

Deus, tornando-se homem, fez sua a nossa sede, não só 
da água material, mas sobretudo a sede de uma vida plena, 
de uma vida livre da escravidão do mal e da morte. Ao mesmo 
tempo, com a sua encarnação Deus colocou a sua sede — por-
que também Deus tem sede — no coração de um homem: Jesus 
de Nazaré. Deus tem sede de nós, dos nossos corações, do 
nosso amor, e colocou esta sede no coração de Jesus. Por con-
seguinte, no coração de Cristo encontram-se a sede humana e 
a sede divina. [...] Encontramos isto expresso na oração elevada 
ao Pai antes da Paixão. «Para que todos sejam um» (Jo 17, 21). 
O que Jesus queria: a unidade de todos! O diabo — sabemo-lo 
— é o pai das divisões, é um que divide sempre, que faz sempre 
guerras, faz muito mal.

Extrato da alocução do papa Francisco na Praça de São Pedro no 
Angelus  do III Domingo do Tempo Comum em 25 de Janeiro de 2015.
O texto completo pode ser consultado na versão digital deste 
boletim em www.paroquia-areosa.pt > Atividades > Downloads.
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EVAnGElhO DE n.S. JESUS CRISTO SEGUnDO SãO JOãO  
(JO 1, 35-42)

Foram ver onde morava e ficaram com Ele

naquele tempo,
estava João Baptista com dois dos seus discípulos
e, vendo Jesus que passava, disse:
«Eis o Cordeiro de Deus».
Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras  
e seguiram Jesus.
Entretanto, Jesus voltou-Se;
e, ao ver que O seguiam, disse-lhes:
«Que procurais?».
Eles responderam:
«Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde moras?». 
Disse-lhes Jesus: «Vinde ver».
Eles foram ver onde morava
e ficaram com Ele nesse dia.
Era por volta das quatro horas da tarde.
André, irmão de Simão Pedro,
foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus.
Foi procurar primeiro seu irmão Simão e disse-lhe:
«Encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ –;
e levou-o a Jesus.
Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe:
«Tu és Simão, filho de João.
Chamar-te-ás Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’.

Palavra da salvação.

comentário
Com a festa do Batismo do Senhor se dá início ao Tempo Comum. Este é a cele-
bração do mistério de Cristo, atualizado no tempo e nos homens. Prolonga a cele-
bração do mistério pascal, centrado no dia do Senhor. O Tempo Comum atualiza e 
leva à plenitude o seu mistério em nós. Tudo começa com um gesto, que aponta 
para Cristo. “Eis o Cordeiro de Deus”. João Batista vem lançar a ponte que leva a 
Cristo, unindo os dois extremos, as duas margens do amor.”Que procurais?” A fé 
começa com perguntas e vive em respostas. É Deus que toma a iniciativa. “Onde 
moras?”. Fé é ver e ficar, deixar-se possuir pela presença de Cristo que nos chama. 
“Ficaram com Ele”. O cristão é um morador de Cristo, praticante da palavra. Não 
se fica em sinais, mas segue-O. Foram. Viram. Ficaram. Nisto se resume o pro-
grama do seguimento de Cristo. “Levou-o a Jesus”. Deus quere salvar o homem 
pelo homem e faz dele seu instrumento..
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Irmãos caríssimos,
a glória do Senhor manifestou-se
e manifestar-se-á sempre no meio de nós,
até à sua vinda no fim dos tempos.
Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo
recordamos e vivemos os mistérios da salvação.
O centro de todo o ano litúrgico,
é o Tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado,
que culminará no Domingo da Páscoa, este ano a 1 de Abril.
Em cada domingo, Páscoa semanal,
a santa Igreja torna presente este grande acontecimento,
no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte.
Da Páscoa derivam todos os dias santos:
as Cinzas, início da Quaresma, a 14 de Fevereiro;
a Ascensão do Senhor, a 13 de Maio;
o Pentecostes, a 20 de Maio;
o primeiro Domingo do Advento, a 2 de Dezembro.
Também nas festas da Santa Mãe de Deus,
dos Apóstolos, dos Santos
e na Comemoração dos Fiéis Defuntos,
a Igreja peregrina sobre a terra
proclama a Páscoa do Senhor.
A Cristo, que era, que é e que há-de vir,
Senhor do tempo e da história,
louvor e glória pelos séculos dos séculos.
Amen

(Secretariado Nacional de Liturgia)
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EVAnGElhO DE n.S. JESUS CRISTO SEGUnDO SãO MARCOS
(MC 1, 14-20)

Arrependei-vos e acreditai no Evangelho

Depois de João ter sido preso,
Jesus partiu para a Galileia
e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo:
«Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus.
Arrependei-vos e acreditai no Evangelho».
Caminhando junto ao mar da Galileia,
viu Simão e seu irmão André,
que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores.
Disse-lhes Jesus:
«Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens».
Eles deixaram logo as redes e seguiram Jesus.
Um pouco mais adiante,
viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João,
que estavam no barco a consertar as redes;
e chamou-os.
Eles deixaram logo seu pai Zebedeu no barco com os 
assalariados
e seguiram Jesus.

Palavra da salvação.

comentário
Jesus deu início ao seu ministério, anunciando a Boa Nova do Reino, 
que está à porta. “O Reino de Deus está próximo”. Como entrar nele? 
“Arrependei-vos”. Reino novo, vida nova. Aqui está a resposta ao anún-
cio de salvação. Sem conversão não podemos viver duma maneira digna 
de Deus, que nos chama ao seu Reino e à sua glória. Converter-se é 
mudar de vida. Converter-se é portar-se como filho da luz, produzindo 
frutos de amor e de verdade. Converter-se é acreditar no Evangelho, a 
Boa Nova que Jesus nos trouxe do Pai. “Vinde após mim”. A conversão 
leva a Cristo. É a clara condição para o seguimento radical. Só quando 
se confessaram pecadores, depois da pesca milagrosa, os discípulos 
deixaram tudo e O seguiram. Fomos chamados a ser “pescadores de 
homens”, a lançar a rede em seu nome. No mar incerto dos homens é 
o amor que nos enche a barca.


