
A decorrer nA pAróquiA...

AgendA pArA JAneiro

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
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
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FALA o pApA FrAnciSco

«No Baptismo cristão o Espírito Santo é o 
principal artífice: é Ele que queima e destrói o 

pecado original, restituindo ao baptizado  
a beleza da graça divina»

« (...) No Baptismo cristão, o Espírito Santo é o principal artí-
fice: é Ele que queima e destrói o pecado original, restituindo 
ao baptizado a beleza da graça divina; é Ele que nos liberta 
do domínio das trevas, ou seja do pecado, transferindo-nos 
para o reino da luz, ou seja do amor, da verdade e da paz: 
este é o reino da luz. Pensemos a que dignidade nos eleva o 
Baptismo! «Considerai com que amor nos amou o Pai, para 
que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos real-
mente!» (1 Jo 3, 1), exclama o apóstolo João. Esta realidade 
maravilhosa de ser filhos de Deus comporta a responsabili-
dade de seguir Jesus, o Servo obediente, reproduzindo em 
nós mesmos os seus lineamentos: ou seja, mansidão, humil-
dade e ternura. E isto não é fácil, especialmente quando ao 
nosso redor há tanta intolerância, soberba e dureza. Mas com 
a força que nos vem do Espírito Santo, isto é possível!

O Espírito Santo, recebido pela primeira vez no dia do 
nosso Baptismo, abre o nosso coração à Verdade, à Verdade 
inteira. O Espírito impele a nossa vida pelo caminho exigente 
mas jubiloso da caridade e da solidariedade para com os nos-
sos irmãos. O Espírito confere-nos a ternura do perdão divino, 
permeando -nos com o vigor invencível da misericórdia do Pai. 
Não esqueçamos que o Espírito Santo é uma presença viva e 
vivificadora em quantos o recebem, reza em nós e enche-nos 
de alegria espiritual.

Hoje, festividade do Baptismo de Jesus, pensemos no 
dia do nosso Baptismo. Todos nós fomos baptizados, demos 
graças por esta dádiva! E dirijo-vos uma pergunta: quem de 
vós sabe a data do seu Baptismo? Certamente, nem todos a 
sabem. Por isso, convido-vos a ir à procura da data, por exem-
plo perguntando aos vossos pais, aos vossos avós, aos vossos 
padrinhos, ou então indo à paróquia. É muito importante 
sabê-la, porque se trata de uma data que deve ser festejada: 
é o dia do nosso renascimento como filhos de Deus. Portanto, 
eis o dever de casa para esta semana: ir cada qual à procura 
da data do próprio Baptismo. Celebrar este dia significa con-
firmar a nossa adesão a Jesus, assumindo o compromisso de 
viver como cristãos, membros da Igreja e de uma nova huma-
nidade, na qual todos são irmãos. (...) »

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



Diocese do Porto apresentou Rede de Acolhimento Familiar

Na Festa da Sagrada Família a Diocese do Porto iniciou um  
serviço de apoio à família. O bispo do Porto declarou o seu apoio e pediu 

disponibilidade e colaboração para com esta iniciativa.

O Secretariado da Pastoral Familiar da Diocese do Porto deu início solene a uma 
Rede de Acolhimento Familiar no Domingo dia 30 de dezembro de 2018, Festa 
da Sagrada Família de Jesus, Maria e José.

D. Manuel Linda, assinala numa mensagem intitulada “Uma rede... de ajuda 
e salvação” que esta Rede de Acolhimento Familiar foi implementada “graças a 
uma conjugação de esforços entre o Secretariado Diocesano da Pastoral Fami-
liar, outros organismos voltados para a família e as Vigararias”. O bispo do Porto 
declara confiar muito neste serviço e estar “esperançado que corresponda ao que 
o Espírito de Deus nos sugere para este tempo”. Pede “muita disponibilidade e 
colaboração” a todos os que “vierem a ser contactados para integrar esta rede”. 
São dois os vetores de missão apresentados por esta Rede de Acolhimento Familiar:

· acolher os casais e famílias em crise, ou apenas o cônjuge que o solicitar, 
e procurar caminhos para a solução ou a atenuação dos problemas apresentados;

· garantir um acesso mais fácil dos fiéis à justiça, proporcionando um 
acolhimento às pessoas separadas tendo em vista a investigação preliminar do 
processo matrimonial.

A Rede de Acolhimento Familiar da Diocese do Porto compromete-se a 
disponibilizar um serviço baseado no diálogo com casais experientes e de sólida 
formação, sacerdotes e, sempre que necessário, com profissionais habilitados 
para os problemas identificados.

Este serviço, como afirma D. Manuel Linda na sua mensagem, pretende 
responder ao pedido do Papa Francisco para que “a Igreja não se preocupe 
somente com a preparação dos noivos para o matrimónio, mas que acompanhe 
continuamente, muito de perto, as famílias já constituídas”. É possível contactar 
este serviço através dos párocos e dos seguintes números de telefone 966 719 477 
ou 964 376 076.

O Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar informa que esta Rede não 
tem como missão o atendimento de situações de carência económica ou de pro-
cura de emprego.

• • •

ii doMingo do TeMpo coMuM · Ano c · 20-01-2019

EVANGELHO DE N.S. JESUS CRISTO SEGUNDO SãO JOãO  
(JO 2,1-11)

O primeiro milagre de Jesus

Naquele tempo,
realizou-se um casamento em Caná da Galileia
e estava lá a Mãe de Jesus.
Jesus e os seus discípulos
foram também convidados para o casamento.
A certa altura faltou o vinho.
Então a Mãe de Jesus disse-Lhe:
«Não têm vinho».
Jesus respondeu-Lhe:
«Mulher, que temos nós com isso?
Ainda não chegou a minha hora».
Sua Mãe disse aos serventes:
«Fazei tudo o que Ele vos disser».
Havia ali seis talhas de pedra,
destinadas à purificação dos judeus,
levando cada uma de duas a três medidas.
Disse-lhes Jesus:
«Enchei essas talhas de água».
Eles encheram-nas até acima.
Depois disse-lhes:
«Tirai agora e levai ao chefe de mesa».
E eles levaram.
Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho, 
— ele não sabia de onde viera,
pois só os serventes, que tinham tirado a água, sabiam — 
chamou o noivo e disse-lhe:
«Toda a gente serve primeiro o vinho bom
e, depois de os convidados terem bebido bem,
serve o inferior.
Mas tu guardaste o vinho bom até agora».
Foi assim que, em Caná da Galileia,
Jesus deu início aos seus milagres.
Manifestou a sua glória
e os discípulos acreditaram n’Ele.

Palavra da salvação.

o

comentário
O milagre de Caná é manifestação da Divindade de Cristo. Jesus é o Deus
Connosco. Onde houver amor aí está Ele, porque Deus é Amor. “Os discípulos 
acreditaram nEle”. Começa hoje Jesus a manifestar a glória, que se completará 
no dia da Ressurreição. Começa a Igreja a formarse pela fé dos discípulos, que 
hãode ser suas colunas e fundamentos. “A água transformada em vinho”. A 
obra de Cristo é transformar. Ele é o fermento novo metido na massa para dar 
sabor, a seiva nova que nos diviniza, como ramos unidos ao tronco. O vinho 
novo é o antecipado convite para o banquete Eucarístico. “Estava lá a Mãe de 
Jesus”. Tinha de estar. Começava a Igreja a lançar os fundamentos da fé. Por 
isso, tinha de estar lá a Mãe da Igreja, como esteve em Belém e estará no Calvá
rio. Começa Maria a sua missão de Intercessora. A lição que nos ensina é escutar 
e obedecer. “Fazei tudo o que Ele vos disser”. A presença de Jesus recordanos 
também a santidade do Matrimónio.
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EVANGELHO DE N.S. JESUS CRISTO SEGUNDO SãO LUCAS  
(LC 3,15-16.21-22)

Jesus foi baptizado e, 
enquanto orava, abriu-se o Céu

Naquele tempo,
o povo estava na expectativa
e todos pensavam em seus corações
se João não seria o Messias.
João tomou a palavra e disse-lhes:
«Eu baptizo-vos com água,
mas vai chegar quem é mais forte do que eu,
do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias.
Ele baptizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo».
Quando todo o povo recebeu o baptismo,
Jesus também foi baptizado;
e, enquanto orava, o céu abriu-se
e o Espírito Santo desceu sobre Ele
em forma corporal, como uma pomba.
E do céu fez-se ouvir uma voz:
«Tu és o meu Filho muito amado:
em Ti pus toda a minha complacência».

Palavra da salvação.

comentário
O Batismo do Senhor inaugura o ministério da sua vida pública. A Palavra de Deus que no 
silêncio crescia, vai abrirse e frutificar. O Batismo de Jesus é o resumo e o programa da sua 
missão apostólica. Desde o princípio nos aponta o desfecho pascal de morte e ressurreição. 
No Jordão o Santo “fezse pecado”, assumindo a nossa condição de pecadores. Quis fazerse 
solidário com o homem. Cristo meteuse dentro da nossa condição humana e será dali, de 
dentro de nós, que Ele atua e realiza a salvação. O Batismo de Jesus é antecipação e figura da 
sua morte e ressurreição. Lavados no Seu Sangue surgiremos novas criaturas. “Tu és o meu 
Filho muito amado”. O Pai e o Espírito Santo dão testemunho de Jesus. Pela voz do Pai, Jesus 
é proclamado Filho de Deus. O Espírito Santo desce sobre Jesus, sagrandoO como Messias. O 
Batismo de Jesus é revelação do Mistério da Trindade e evocação do nosso Batismo.


