
A decorrer nA pAróquiA...

AgendA pArA dezembro

dia 19 · Celebração Penitencial · 21h15
dia 24 ·  Noite de Natal Solidária · Jantar na cripta da Igreja da 

Areosa · 20h00 (inscrições na secretaria)  
Missa do Galo · 24h

dia 25 · Dia de Natal

encontros de formAção e orAção

domingos · Grupo do Crisma de Adultos · 11h (interrompe as 
actividades após 16 de Dezembro)
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
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 PEDRAS V VAS

PARÓQUIA DE
NOSSA SENHORA
DA AREOSA
N.º 230 · 16-12-2018 · Ano 12

FALA o pApA FrAnciSco

«Deus não priva ninguém da  
possibilidade de se salvar. Ele está  

ansioso por praticar a misericórdia, em relação a 
todos, e acolher cada um no abraço terno  

da reconciliação e do perdão»

« (...) Esta pergunta — que devemos fazer? — ainda 
a sentimos nossa. A liturgia de hoje repete-nos, com 
as palavras de João, que é preciso converter-se, que 
é preciso mudar o rumo das situações e empreender 
o caminho da justiça, da solidariedade, da sobrie-
dade: são os valores imprescindíveis de uma exis-
tência plenamente humana e autenticamente cristã.  
Convertei-vos! É a síntese da mensagem do Baptista. 
E a liturgia deste terceiro domingo de Advento ajuda-
-nos a redescobrir uma dimensão particular da con-
versão: a alegria. Quem se converte e se aproxima 
do Senhor, sente alegria. O profeta Sofonias diz -nos 
hoje: «Rejubila, filha de Sião!», dirigindo-se a Jeru-
salém (Sf 3,14); e o apóstolo Paulo exorta assim os 
cristãos de Filipos: «Alegrai-vos sempre no Senhor» 
(Fl 4,4). Hoje é preciso ter coragem para falar de ale-
gria, é necessário sobretudo fé! O mundo está asso-
lado por tantos problemas, o futuro obscurecido por 
incógnitas e receios. Contudo o cristão é uma pessoa 
jubilosa, e a sua alegria não é algo superficial e efé-
mero, mas profundo e estável, porque é uma dádiva 
do Senhor que enche a vida. A nossa alegria deriva 
da certeza de que «o Senhor está próximo» (Fl 4,5): 
está próximo com a sua ternura, com a sua misericór-
dia, com o seu perdão e o seu amor.

A Virgem Maria nos ajude a fortalecer a nossa fé, 
para que saibamos acolher o Deus da alegria, o Deus 
da misericórdia, que deseja habitar sempre no meio 
dos seus filhos. E a nossa Mãe nos ensine a partilhar 
as lágrimas com quem chora, a fim de poder parti-
lhar também o sorriso. »

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

ser consultados na versão digital deste boletim em

www.paroquia-areosa.pt > Actividades > downloads
Mais informações em  
www.paroquia-areosa.pt

Boletim “pedras Vivas” 
boletimparoquial@paroquia-areosa.pt
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EVANGElHO DE N.S. JESuS CRIStO SEGuNDO SãO luCAS  
(lC 1,39-45)

Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?

Naqueles dias,
Maria pôs-se a caminho
e dirigiu-se apressadamente para a montanha,
em direcção a uma cidade de Judá.
Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria,
o menino exultou-lhe no seio.
Isabel ficou cheia do Espírito Santo
e exclamou em alta voz:
«Bendita és tu entre as mulheres
e bendito é o fruto do teu ventre.
Donde me é dado
que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?
Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos
a voz da tua saudação,
o menino exultou de alegria no meu seio.
Bem-aventurada aquela que acreditou
no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito
da parte do Senhor».

Palavra da salvação.

comentário
O Senhor vem visitar o seu povo. “Maria pôs-se a caminho”. O Emanuel, Deus-
-connosco tem pressa de se comunicar. Completaram-se os tempos e vai cumprir-
-se tudo o que acerca d’Ele está escrito no livro. Por isso, Maria se apressa a levá -Lo 
aos outros. As pressas de Maria são as pressas de Jesus. Nos seus passos apressa-
dos ecoa o amor incontido de Deus, que vem salvar. “O Menino saltou de alegria”. 
Maria de Nazaré foi a morada escolhida para Deus visitar o seu povo. Nela e por 
Ela, Deus visita a humanidade. Quando Deus visita é para libertar. O Messias liber-
tador proclama pela sua voz a alegria de todo o povo. “Eis-me aqui”. “Ao entrar 
no mundo, Jesus disse ao Pai: Eis-me aqui! Eu vim, ó Deus, para fazer a tua von-
tade”. O sim de Cristo e o de Maria foram pronunciados em uníssono no momento 
da Encarnação: “Faça-se”. “Eis-me aqui”. “Feliz daquela que acreditou”. A salva-
ção que o Pai nos dá vem-nos pelo cumprimento da sua vontade.
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EVANGElHO DE N.S. JESuS CRIStO SEGuNDO SãO luCAS  
(lC 3,10-18)

Que devemos fazer?

Naquele tempo,
as multidões perguntavam a João Baptista:
«Que devemos fazer?»
Ele respondia-lhes:
«Quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem nenhuma; 
e quem tiver mantimentos faça o mesmo».
Vieram também alguns publicanos para serem baptizados
e disseram:
«Mestre, que devemos fazer?»
João respondeu-lhes:
«Não exijais nada além do que vos foi prescrito».
Perguntavam-lhe também os soldados:
«E nós, que devemos fazer?».
Ele respondeu-lhes:
«Não pratiqueis violência com ninguém
nem denuncieis injustamente;
e contentai-vos com o vosso soldo».
Como o povo estava na expectativa
e todos pensavam em seus corações
se João não seria o Messias,
ele tomou a palavra e disse a todos:
«Eu baptizo-vos com água,
mas está a chegar quem é mais forte do que eu,
e eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias.
Ele baptizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo.
tem na mão a pá para limpar a sua eira
e recolherá o trigo no seu celeiro;
a palha, porém, queimá-la-á num fogo que não se apaga».
Assim, com estas e muitas outras exortações,
João anunciava ao povo a Boa Nova».

Palavra da salvação.

comentário
Aproxima-se o Natal de Jesus e um sentimento de alegria envolve todo o mistério da vinda de 
Jesus. Deus envia ao mundo o seu Filho para que a nossa alegria seja completa. A alegria do Pai 
encarnou em seu Filho Jesus, sorriso de Deus e dos homens. A alegria é a presença de Deus entre 
os homens. Quando um homem sorri é o coração de Deus que se alegra. Alegria é Cristo no meio 
de nós. Alegria é Cristo que nasce para todos. Alegria é certeza de amar e ser amado. Consiste mais 
em dar que receber. Nasce do amor e vive nele. Alegria é coração novo, vida nova. Alegria é o rosto 
natural da comunidade cristã, alegre nas tribulações e sofrimentos pelo nome de Jesus Cristo. Não 
há maior alegria do que fazer a festa dos outros. Alegria é a vitória que vence o mundo. Na alegria 
do cristão anda o Senhor convidando à festa. Alegria, numa palavra, é Jesus Cristo.

o natal és tu, 
quando decides nascer de 
novo em cada dia

e deixar Deus entrar na tua alma.

A árvore de natal és tu, 
quando resistes fortemente

aos ventos e dificuldades da vida.

As decorações de natal és tu, 
quando as tuas virtudes são 
as cores

que embelezam a tua vida.

o sino de natal és tu, 
quando chamas, envolves e 
convidas,
congregas e procuras unir.

És também a luz de natal, 
quando iluminas com a tua vida 

o caminho dos outros 
com a bondade, a paciência, 

a alegria e a generosidade.

os anjos de natal és tu, 
quando cantas para o mundo 

uma mensagem de paz, justiça 
e amor.

A estrela de natal és tu,
quando levas alguém 

ao encontro com o Senhor.

És também os reis magos,
quando dás o melhor que tens

sem teres em conta a quem o dás.

o presente de natal és tu,
quando és um verdadeiro amigo

e irmão de todos os seres 
humanos.

Os cânticos de Natal és tu,
quando conquistas e irradias
a harmonia dentro de ti.

Os votos de Natal és tu,
quando perdoas e restabeleces 

a paz,
mesmo quando sofres por isso.

A Ceia de Natal és tu,
quando sacias com pão e 

esperança
o pobre que está a teu lado.

tu és a noite de Natal, quando,
humilde e consciente,
recebes no silêncio da noite 

o Salvador do mundo,
sem ruído nem grandes 

celebrações;
tu és sorriso da confiança e ternura 
na paz interior de um Natal perene
que estabelece o reinado de 

Deus, dentro de ti.

um bom natal
a todos os que se assemelham 

ao Natal !

O Presépio és tu!


