
A decorrer nA pAróquiA...

AgendA pArA Junho

dia 03 · Primeira Comunhão (catequese de domingo)
dia 09 · Peregrinação Anual (Claretiana) a Fátima
dia 10 · Profissão de Fé
dia 16 · Conselho Paroquial de Pastoral CPP · 9h15
dia 30 ·  Eucaristia de Encerramento do Ano Pastoral · 19h 

Arraial Popular de S. Pedro

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
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“A nossa sociedade precisa de ternura” – 
palavras do bispo do porto na procissão da luz

Portal da Diocese do Porto, 28 Mai 2018 — Mais de um milhar de 
diocesanos caminhou com Nossa Senhora pelas ruas do centro da 
cidade do Porto, recitando o Terço e entoando cânticos na noite de 
sábado dia 26 de maio.

Na ocasião, o bispo do Porto assinalou a sua “enorme alegria 
por este belíssimo momento” em que a cidade do Porto “tornou-se 
uma igreja”. D. Manuel Linda recordou que o Porto é conhecido 
como “a cidade do trabalho, da liberdade e da Virgem”. Contudo, é 
esta última característica que dá força às duas primeiras. “É a Virgem 
que faz a ligação entre o trabalho humano e a liberdade” – disse 
D. Manuel.

O bispo do Porto deixou três breves notas: na primeira falou 
de ternura, dizendo que ao acompanharmos Nossa Senhora “dela 
obtemos imensa ternura”, sobretudo nos dias mais difíceis da nossa 
existência, pois ela é “nossa Mãe” – frisou. O bispo do Porto afirmou 
que “a nossa sociedade precisa de ternura” e “precisa de se compro-
meter com a ternura, porque quando há ternura há proximidade”, 
acentuando que quando falta ternura “despachamos os outros e não 
queremos saber deles”.

“Grande parte dos problemas que hoje enfrenta a nossa so-
ciedade, os ditos problemas fraturantes, são isto mesmo: fraturam 
porque não há conhecimento da ternura que nos leva ao compro-
misso” – disse D. Manuel, salientando que “com Maria, Mãe de Jesus 
e nossa Mãe, nós estamos comprometidos porque a ternura que 
sentimos nela é a ternura que depois lhe devotamos”.

Em segundo lugar D. Manuel falou de luz, recordando que a 
Procissão daquela noite foi feita com “uma luz acesa” nas mãos. 
Uma “luz que simboliza a fé” que “recebemos no batismo”. que 
estava “nas nossas mãos ou nas mãos dos nossos pais ou padrinhos 
no dia do nosso batismo” e que nos acompanha durante toda a vida. 
“Gostamos de ser acompanhados por esta luz” que é a luz da vivên-
cia da “fé” que “temos sempre connosco”. Desta forma, “sabemos 
que não estamos abandonados” pois “há um Pai que cuida de nós”.

Numa última nota, D. Manuel sublinhou que nesta Procissão 
“todos caminhamos na mesma direção”, uma “bonita imagem” para 
a nossa sociedade pois demonstra que é possível na vida “todos 
caminharmos para o mesmo horizonte, todos na mesma direção”, 
referindo que seria bom estarmos todos “lado a lado sem nos aco-
tovelarmos”. “As sociedades modernas precisam disto: sabermos 
caminhar na mesma direção num forte projeto social” – ressaltou D. 
Manuel exortando os fiéis a caminharem “lado a lado como irmãos” 
com as outras pessoas.

O bispo do Porto pediu aos presentes que transmitissem esta 
mensagem de ternura e de proximidade para que no próximo ano, 
no encerramento do mês mariano de 2019, compareçam ainda mais 
fiéis a esta Procissão da Luz.

Rui Saraiva - VP
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EVAnGElho DE n.S. JESuS CRISto SEGunDo São MARCoS  
(MC 2, 23–3, 6)

O Filho do homem é também Senhor do sábado

Passava Jesus através das searas, num dia de sábado,  
e os discípulos, enquanto caminhavam,
começaram a apanhar espigas.
Disseram-lhe então os fariseus:
«Vê como eles fazem ao sábado o que não é permitido».  
Respondeu-lhes Jesus:
«nunca lestes o que fez David,
quando ele e os seus companheiros
tiveram necessidade e sentiram fome?  
Entrou na casa de Deus,
no tempo do sumo sacerdote Abiatar,  
e comeu dos pães da proposição,
que só os sacerdotes podiam comer,
e os deu também aos companheiros».
E acrescentou:
«o sábado foi feito para o homem,
e não o homem para o sábado.
Por isso, o Filho do homem é também Senhor do sábado».

Jesus entrou de novo na sinagoga,
onde estava um homem com uma das mãos atrofiada.  
os fariseus observavam Jesus,
para verem se Ele ia curá-lo ao sábado
e poderem assim acusá-l’o.
Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada:  
«levanta-te e vem aqui para o meio».
Depois perguntou-lhes:
«Será permitido ao sábado fazer bem ou fazer mal,  
salvar a vida ou tirá-la?».
Mas eles ficaram calados.
Então, olhando-os com indignação
e entristecido com a dureza dos seus corações,
disse ao homem:
«Estende a mão».
Ele estendeu-a e a mão ficou curada.
os fariseus, porém, logo que saíram dali,  
reuniram-se com os herodianos
para deliberarem como haviam de acabar com Ele.

Palavra da salvação.
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EVAnGElho DE n.S. JESuS CRISto SEGunDo São MARCoS  
(MC 3, 20-35)

Satanás está perdido

naquele tempo,
Jesus chegou a casa com os seus discípulos.  
E de novo acorreu tanta gente,
que eles nem sequer podiam comer.
Ao saberem disto, os parentes de Jesus
puseram-se a caminho para o deter,
pois se dizia: «Está fora de Si».
os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam:  
«Está possesso de Belzebu»,
e ainda:
«É pelo chefe dos demónios que Ele expulsa os demónios».  
Mas Jesus chamou-os e começou a falar-lhes em parábolas:  
«Como pode Satanás expulsar Satanás?
Se um reino estiver dividido contra si mesmo,
tal reino não pode aguentar-se.
E se uma casa estiver dividida contra si mesma,
essa casa não pode durar.
Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide,  
não pode subsistir: está perdido.
ninguém pode entrar em casa de um homem forte
e roubar-lhe os bens, sem primeiro o amarrar:
só então poderá saquear a casa.
Em verdade vos digo:
tudo será perdoado aos filhos dos homens:
os pecados e blasfémias que tiverem proferido;
mas quem blasfemar contra o Espírito Santo
nunca terá perdão: será réu de pecado para sempre».  
Referia-Se aos que diziam:
«Está possesso dum espírito impuro».
Entretanto, chegaram sua Mãe e seus irmãos,
que, ficando fora, o mandaram chamar.
A multidão estava sentada em volta d’Ele,
quando lhe disseram:
«tua Mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura».
Mas Jesus respondeu-lhes:
«Quem é minha Mãe e meus irmãos?».
E, olhando para aqueles que estavam à sua volta, disse:  
«Eis minha Mãe e meus irmãos.
Quem fizer a vontade de Deus
esse é meu irmão, minha irmã e minha Mãe».

Palavra da salvação.

comentário (IX Domingo do Tempo Comum)
O projeto que Deus tem passa pelo homem, criado à sua imagem e seme-
lhança, como medida a seguir e meta a alcançar. A glória de Deus é o homem. 
“Guarda o dia de sábado”. O sábado era para os judeus o grande dia, a Páscoa 
semanal. Para os cristãos, o Domingo é o Dia do Senhor, memorial da sua 
Ressurreição. Celebramos em cada Domingo a nova Páscoa da nova Lei. Na 
Eucaristia se concentra toda a festa, porque nela revivemos e atualizamos a 
morte e ressurreição do Senhor. “O Sábado foi feito para o homem”. O homem 
é mais importante do que as leis. A dignidade do homem supera todas as leis e 
preceitos positivos e a nada se subordina, porque leva o selo de Deus. “Estende 
a mão”. Só seremos curados quando estendermos a mão para Deus e para os 
outros. O culto que agrada ao Pai é o que leva ao serviço dos irmãos. “Foram 
reunir um conselho contra Jesus”. Quando nos fechamos ao amor condenamos 
os outros, como a maneira mais subtil de nos justificarmos a nós próprios. 
O que aconteceu a Jesus, voltará a acontecer por causa de nós.

comentário (X Domingo do Tempo Comum)
O homem cedeu à sedução do mal, mas com as armas de Cristo triunfou do 
inimigo. Rejeitando o velho fermento da malícia e da corrução, ressuscitámos 
com Cristo para uma vida nova.
O facto da ressurreição é o momento culminante da vitória sobre o Demónio 
e sobre o mal. O bem venceu o mal, e o amor triunfou do egoísmo e da injus-
tiça. Mas Cristo ressuscitou para nós. Nele somos vencedores. Tudo é leve e 
passageiro comparado com o peso eterno de glória, que Deus nos promete 
e assegura. “Está ali tua Mãe”. Jesus expulsa demónios e está ali sua Mãe. 
Forma com Ele a mesma inimizade de luta contra o mal. Por isso, Maria está 
presente. É o seu lugar certo na história da salvação. Mas a Mãe de Jesus con-
tinua presente na luta da Igreja e do cristão. Na hora exata, hora de angústia e 
incerteza, a Mãe da Igreja “aparece”. “Está ali a tua Mãe”.


