
A decorrer nA pAróquiA...

AgendA pArA JAneiro

dia 01 ·  Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus
Dia Mundial da Paz

dia 05 · Concerto de Reis · 21h30, na igreja paroquial · entrada livre
dia 06 · Epifania do Senhor
dia 13 · Baptismo do Senhor
dia 18 a 25 · Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos

encontros de formAção e orAção

domingos · Grupo do Crisma de Adultos · 11h (retoma as actividades 
em 6 de Janeiro)
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 231 · 30-12-2018 · Ano 12

FALA o pApA FrAnciSco

«Os traços da Sagrada Família são: recolhimento 
e oração, compreensão mútua e respeito, espírito 

de sacrifício, trabalho e solidariedade»

« O Evangelho (...) convida as famílias a descobrir a luz 
de esperança que provém da casa de Nazaré, na qual se 
desenvolveu com alegria a infância de Jesus, o qual — 
diz são Lucas — «crescia em estatura, em sabedoria e 
graça, diante de Deus e dos homens» (2,52). O núcleo 
familiar de Jesus, Maria e José é para cada crente, 
especialmente para as famílias, uma autêntica escola 
do Evangelho. Aqui admiramos o cumprimento do 
desígnio divino de tornar a família uma especial comu-
nidade de vida e de amor. Aqui aprendemos que cada 
núcleo familiar cristão é chamado a ser «igreja domés-
tica», para fazer resplandecer as virtudes evangélicas 
e tornar-se fermento de bem na sociedade. Os traços 
típicos da Sagrada Família são: recolhimento e oração, 
compreensão mútua e respeito, espírito de sacrifício, 
trabalho e solidariedade.

Do exemplo e do testemunho da Sagrada Famí-
lia, cada família pode obter indicações preciosas para o 
estilo e as escolhas de vida, e pode haurir força e sabe-
doria para o caminho de cada dia. Nossa Senhora e são 
José ensinam a acolher os filhos como dons de Deus, 
a gerá-los e educá -los cooperando de forma mara-
vilhosa na obra do Criador e doando ao mundo, em 
cada criança, um novo sorriso. É na família unida que 
os filhos levam a sua existência ao amadurecimento, 
vivendo a experiência significativa e eficaz do amor gra-
tuito, da ternura, do respeito recíproco, da compreen-
são mútua, do perdão e da alegria.

Gostaria de meditar sobretudo acerca da alegria. 
A verdadeira alegria que se experimenta na família 
não é algo casual nem fortuito. É uma alegria fruto da 
harmonia profunda entre as pessoas, que faz apreciar 
a beleza de estar juntos, de nos apoiarmos reciproca-
mente no caminho da vida. Mas na base da alegria há 
sempre a esperança de Deus, o seu amor acolhedor, 
misericordioso e paciente para com todos. Se não abrir-
mos a porta da família à presença de Deus e ao seu 
amor, a família perde a harmonia, prevalecem os indivi-
dualismos e apaga-se a alegria. Ao contrário, a família 
que vive a alegria, a alegria da vida, a alegria da fé, 
comunicando-a espontaneamente, é sal da terra e luz 
do mundo, é fermento para toda a sociedade. (...) »

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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epiFAniA do Senhor · Ano c · 06-01-2019

EVANGELhO DE N.S. JESUS CRIStO SEGUNDO SãO MAtEUS  
(Mt 2,1-12)

Viemos do Oriente adorar o Rei

tinha Jesus nascido em Belém da Judeia,
nos dias do rei herodes,
quando chegaram a Jerusalém uns Magos vindos do Oriente.
«Onde está — perguntaram eles —
o rei dos Judeus que acaba de nascer?
Nós vimos a sua estrela no Oriente
e viemos adorá-l’O».
Ao ouvir tal notícia, o rei herodes ficou perturbado
e, com ele, toda a cidade de Jerusalém.
Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo
e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias.
Eles responderam:
«Em Belém da Judeia,
porque assim está escrito pelo Profeta:
‘tu, Belém, terra de Judá,
não és de modo nenhum a menor
entre as principais cidades de Judá,
pois de ti sairá um chefe,
que será o Pastor de Israel, meu povo’».
Então herodes mandou chamar secretamente os Magos
e pediu-lhes informações precisas
sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela.
Depois enviou-os a Belém e disse-lhes:
«Ide informar-vos cuidadosamente acerca do Menino;
e, quando O encontrardes, avisai-me,
para que também eu vá adorá-l’O».
Ouvido o rei, puseram-se a caminho.
E eis que a estrela que tinham visto no Oriente
seguia à sua frente
e parou sobre o lugar onde estava o Menino.
Ao ver a estrela, sentiram grande alegria.
Entraram na casa,
viram o Menino com Maria, sua Mãe,
e, prostrando-se diante d’Ele, adoraram-n’O.
Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe presentes: 
ouro, incenso e mirra.
E, avisados em sonhos
para não voltarem à presença de herodes,
regressaram à sua terra por outro caminho.

Palavra da salvação.

comentário
Festa dos Magos, festa de todo o mundo a caminho de Belém. Para o 
mundo pagão foi hoje Natal. Epifania quer dizer “manifestação”, comple-
mento do mistério de Belém. Os pastores viram um Menino envolto em 
panos; os Magos viram o Rei e adoraram. Epifania é a festa de toda a gente. 
Manifesta-se aos homens o amor universal de Deus, chamando todos à sal-
vação. É Ele por quem todos esperam. Jesus é o Salvador de todos os 
homens. Nasce para todos, saltando fronteiras de raças e condições. Já não 
há privilegiados, mas apenas homens a quem Deus quer bem. O caminho 
dos Magos abriu rotas de ecumenismo. Agora os caminhos dos homens 
passam todos por Belém. Epifania é a festa da realeza. O Cristo que nos 
nasceu veio ao mundo para reinar. Epifania é a festa das luzes. A estrela 
que brilhou aos Magos antecipa e anuncia o fulgor da luz pascal. Epifania 
é a festa da Igreja. A missão da Igreja é ser “manifestação”. A Igreja é hoje 
a estrela dos Magos que brilha no horizonte do mundo para o salvar.

SAgrAdA FAMíLiA de JeSuS, MAriA e JoSé · Ano c · 30-12-2018

EVANGELhO DE N.S. JESUS CRIStO SEGUNDO SãO LUCAS  
(LC 2,41-52)

Jesus é encontrado por seus pais no meio dos doutores

Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém,
pela festa da Páscoa.
Quando Ele fez doze anos,
subiram até lá, como era costume nessa festa.
Quando eles regressavam, passados os dias festivos,
o Menino Jesus ficou em Jerusalém,
sem que seus pais o soubessem.
Julgando que Ele vinha na caravana,
fizeram um dia de viagem
e começaram a procurá-l’O entre os parentes e conhecidos.
Não O encontrando,
voltaram a Jerusalém, à sua procura.
Passados três dias,
encontraram-n’O no templo,
sentado no meio dos doutores,
a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas.
todos aqueles que O ouviam
estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas.
Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados;
e sua Mãe disse-Lhe:
«Filho, porque procedeste assim connosco?
teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura».
Jesus respondeu-lhes:
«Porque Me procuráveis?
Não sabíeis que Eu devia estar na casa de meu Pai?»
Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse.
Jesus desceu então com eles para Nazaré
e era-lhes submisso.
Sua Mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração.
E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça,
diante de Deus e dos homens.

Palavra da salvação.

comentário
A história da Redenção é uma história de família. Veio-nos a salvação na 
intimidade de um lar, imagem da família de Deus. O projeto do Pai consistiu 
em fazer dos homens uma só família que O confessasse em verdade e O 
servisse santamente. Para isso mandou ao mundo o seu Filho, feito filho e 
irmão de todos os homens. A família de Nazaré reproduz a vida da Trindade 
Santa. José é o retrato do Pai, alicerce de unidade. Maria é a alma do lar, 
laço de amor, como o Espírito Santo na vida trinitária. E a família cristã 
encarna, a seu modo, a fecundidade e amor da família de Deus. A família 
está hoje em crise, ameaçada nos seus valores essenciais. O amor lhe traz 
a resposta e o modelo da perfeição. Deus é amor. Ele é o amor. Na família 
cristã, Deus é tudo e tem o primeiro lugar. A casa de Nazaré é mistério de 
vida oculta, onde temos de descer. Jesus obedecia. A vida oculta de Nazaré 
é mistério de obediência. O seu ofício é dizer sim, ocupar-se das coisas do 
Pai. A família cristã tem a graça de Jesus Menino crescendo em Nazaré.
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