
A decorrer nA pAróquiA...

AgendA pArA outubro

dia 24  · Aniversário de Sto. António Maria claret 

encontros de formAção e orAção

domingos · Grupo do Crisma de Adultos · 11h
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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FALA o pApA FrAnciSco

«Transmitir a fé até aos últimos confins da terra»

«Pelo Batismo, também vós, jovens, sois membros vivos da 
Igreja e, juntos, temos a missão de levar o Evangelho a todos. 
Estais a desabrochar para a vida. Crescer na graça da fé, que 
nos foi transmitida pelos sacramentos da Igreja, integra-nos 
num fluxo de gerações de testemunhas, onde a sabedoria 
daqueles que têm experiência se torna testemunho e enco-
rajamento para quem se abre ao futuro. E, por sua vez, a 
novidade dos jovens torna-se apoio e esperança para aqueles 
que estão próximo da meta do seu caminho. Na convivência 
das várias idades da vida, a missão da Igreja constrói pontes 
intergeracionais, nas quais a fé em Deus e o amor ao próximo 
constituem fatores de profunda união.

Por isso, esta transmissão da fé, coração da missão da 
Igreja, verifica-se através do «contágio» do amor, onde a 
alegria e o entusiasmo expressam o sentido reencontrado e 
a plenitude da vida. A propagação da fé por atração requer 
corações abertos, dilatados pelo amor. Ao amor, não se pode 
colocar limites: forte como a morte é o amor. E tal expansão 
gera o encontro, o testemunho, o anúncio; gera a partilha 
na caridade com todos aqueles que, longe da fé, se mostram 
indiferentes e, às vezes, impugnadores e contrários à mesma. 
Ambientes humanos, culturais e religiosos ainda alheios ao 
Evangelho de Jesus e à presença sacramental da Igreja consti-
tuem as periferias extremas, os «últimos confins da terra», aos 
quais, desde a Páscoa de Jesus, são enviados os seus discípu-
los missionários, na certeza de terem sempre com eles o seu 
Senhor. Nisto consiste o que designamos por missio ad gentes. 
A periferia mais desolada da humanidade carente de Cristo é 
a indiferença à fé ou mesmo o ódio contra a plenitude divina 
da vida. Toda a pobreza material e espiritual, toda a discrimi-
nação de irmãos e irmãs é sempre consequência da recusa de 
Deus e do seu amor.

Hoje para vós, queridos jovens, os últimos confins da 
terra são muito relativos e sempre facilmente «navegáveis». O 
mundo digital, as redes sociais, que nos envolvem e entrecru-
zam, diluem fronteiras, cancelam margens e distâncias, redu-
zem as diferenças. Tudo parece estar ao alcance da mão: tudo 
tão próximo e imediato... E todavia, sem o dom que inclua 
as nossas vidas, poderemos ter miríades de contactos, mas 
nunca estaremos imersos numa verdadeira comunhão de vida. 
A missão até aos últimos confins da terra requer o dom de 
nós próprios na vocação que nos foi dada por Aquele que nos 
colocou nesta terra. Atrevo-me a dizer que, para um jovem 
que quer seguir Cristo, o essencial é a busca e a adesão à sua 
vocação. (...)»

A versão completa desta mensagem do papa Francisco, 
bem como um conjunto de outros materiais, podem 

ser consultados na versão digital do boletim em

www.paroquia-areosa.pt > Actividades > downloads
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EVANGElHO DE N.S. JESuS CRISTO SEGuNDO SãO MARCOS  
(MC 10,35-45 Ou 42-45)

O Filho do homem veio para dar  
a vida pela redenção de todos

Naquele tempo,
Tiago e João, filhos de Zebedeu,
aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe:
«Mestre,
nós queremos que nos faças o que Te vamos pedir».
Jesus respondeu-lhes:
«Que quereis que vos faça?».
Eles responderam:
«Concede-nos que, na tua glória,
nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda».
Disse-lhes Jesus:
«Não sabeis o que pedis.
Podeis beber o cálice que Eu vou beber
e receber o baptismo com que Eu vou ser baptizado?».
Eles responderam-lhe: «Podemos».
Então Jesus disse-lhes:
«Bebereis o cálice que Eu vou beber
e sereis baptizados com o baptismo
com que Eu vou ser baptizado.
Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda
não Me pertence a Mim concedê-lo;
é para aqueles a quem está reservado».

Os outros dez, ouvindo isto,
começaram a indignar-se contra Tiago e João.
Jesus chamou-os e disse-lhes:
«Sabeis que os que são considerados como chefes das nações
exercem domínio sobre elas,
e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder.
Não deve ser assim entre vós:
quem entre vós quiser tornar-se grande,
será vosso servo,
e quem quiser entre vós ser o primeiro,
será escravo de todos;
porque o Filho do homem não veio para ser servido, 
mas para servir
e dar a vida pela redenção de todos».

Palavra da salvação.
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EVANGElHO DE N.S. JESuS CRISTO SEGuNDO SãO MARCOS  
(MC 10,46-52)

Mestre, que eu veja

Naquele tempo,
quando Jesus ia a sair de Jericó
com os discípulos e uma grande multidão,
estava um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu,
a pedir esmola à beira do caminho.
Ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que passava,
começou a gritar:
«Jesus, Filho de David, tem piedade de mim».
Muitos repreendiam-no para que se calasse.
Mas ele gritava cada vez mais:
«Filho de David, tem piedade de mim».
Jesus parou e disse: «Chamai-o».
Chamaram então o cego e disseram-lhe:
«Coragem! levanta-te, que Ele está a chamar-te».
O cego atirou fora a capa, deu um salto e foi ter com Jesus. 
Jesus perguntou-lhe:
«Que queres que Eu te faça?».
O cego respondeu-lhe:
«Mestre, que eu veja».
Jesus disse-lhe:
«Vai: a tua fé te salvou».
logo ele recuperou a vista
e seguiu Jesus pelo caminho.

Palavra da salvação.

comentário
Anda o mundo atrás de ídolos, dobrando o joelho a toda a hora. “Concede ‑nos que nos 
sentemos”. A tentação do poder entra em toda a parte, mesmo no lugar santo. Anda o 
poder desfigurado pelo falso rosto de honras e grandezas. “Mas entre vós não deve ser 
assim”. “Quem quiser ser o primeiro, tem de ser o servo de todos”. Mandar é servir. A 
autoridade na Igreja não é poder que se conquista, mas serviço que se dá. Quem mais amar 
e servir, esse será o maior. Onde eu estiver, servindo e amando, aí está o primeiro lugar. 
O poder na Igreja e na vida religiosa é governo espiritual que se rege sempre pelo serviço 
dispensado a todos. “Podeis beber o cálice?”. Quem aceita governar aceita sofrer, bebendo 
o mesmo cálice que o Senhor bebeu. O êxito da vida, a resposta aos nossos anseios está na 
disposição radical de beber o cálice que Jesus bebeu, de sofrer e morrer como Ele.

comentário
A história é a grande marcha de regresso ao Pai. Também a dor se meteu a 
caminho, na esperança de ser curada. “Entre eles vem o cego e o coxo”. Nada 
fica de fora. “Jesus, Filho de David, tem piedade de mim”. Bartimeu era um 
cego que via. Ao saber que Jesus se aproximava, viu nele o Messias esperado 
e acreditou no seu amor misericordioso. Jesus sobe para Jerusalém. Ao desco‑
bri‑Lo o cego começou a gritar: “Filho de David, tem piedade de mim. O seu 
grito incomodava a muitos, mas ele insistia sempre: “Tem piedade de mim”. 
“Vai, que a tua fé tem salvou”. Todos somos cegos e queremos ser salvos. Mas 
para isso, é preciso reconhecer a própria cegueira e incapacidade dos nossos 
esforços. A fé é força que nos salva e nos cura. “Sem Mim nada podeis fazer”. 
A fé aprende‑se no sofrimento. “Logo recuperou a vista e seguiu Jesus”. A 
lógica do amor é seguir e imitar Jesus. Este homem cego, via mais Jesus com 
o coração do que com os olhos.
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