
A decorrer nA pAróquiA...

AgendA pArA Fevereiro

dia 02 ·  Comemoração do 18.º aniversário da Escola de Música de 
Sta. Cecília · “Sem Rede”, de Luís Trigo, pela classe de teatro 
musical · 21h30 · entrada livre

dia 03 · Apresentação do Menino Jesus no Templo
dia 09 · Dia Paroquial do Doente

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

eucAristiAs

domingo · 8h00, 10h00, 12h00 e 19h00
Segunda a sexta-feira · 8h00 e 19h30
Sábado · 8h00 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
Rua da Igreja da Areosa, 91
4200-323 PORTO
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

«Evangelizar os pobres: esta é a missão de Jesus, 
segundo quanto Ele diz; esta é inclusive a missão 

da Igreja, e de cada baptizado na Igreja»

« (...) [Jesus] abre o rolo do profeta Isaías e lê o trecho 
onde está escrito: «O Espírito do Senhor está sobre mim, 
porque me ungiu; e enviou-me para anunciar a boa nova 
aos pobres» (Lc 4,18). Em seguida, após um momento de 
silêncio cheio de expectativa por parte de todos, diz, entre a 
estupefacção geral: «Hoje se cumpriu este oráculo que vós 
acabais de ouvir» (v. 21).

Evangelizar os pobres: esta é a missão de Jesus, segundo 
quanto Ele diz; esta é inclusive a missão da Igreja, e de cada 
baptizado na Igreja. Ser cristão e ser missionário é a mesma 
coisa. Anunciar o Evangelho, com a palavra e, antes ainda, 
com a vida, é a finalidade principal da comunidade cristã 
e de cada seu membro. Observa-se aqui que Jesus dirige a 
Boa Nova a todos, sem excluir ninguém, aliás privilegiando 
os mais distantes, os sofredores, os doentes, os descartados 
da sociedade.

Questionamo-nos: o que significa evangelizar os pobres? 
Significa em primeiro lugar aproximar -nos deles, significa ter 
a alegria de os servir, de os libertar da opressão, e tudo isto 
em nome e com o Espírito de Cristo, porque é Ele o Evange-
lho de Deus, é Ele a Misericórdia de Deus, é Ele a libertação 
de Deus, é Ele quem se fez pobre para nos enriquecer com 
a sua pobreza. O texto de Isaías, enriquecido com pequenos 
ajustes introduzidos por Jesus, indica que o anúncio mes-
siânico do Reino de Deus que veio entre nós se destina de 
maneira preferencial aos marginalizados, aos prisioneiros, 
aos oprimidos.

Provavelmente no tempo de Jesus estas pessoas não 
estavam no centro da comunidade de fé. Podemos per-
guntar-nos: hoje, nas nossas comunidades paroquiais, nas 
associações, nos movimentos, somos fiéis ao programa de 
Cristo? A evangelização dos pobres, levar-lhes a Boa Nova, 
é a prioridade? Atenção: não se trata só de fazer assistência 
social, tão-pouco actividade política. Trata-se de oferecer a 
força do Evangelho de Deus, que converte o coração, sara as 
feridas, transforma as relações humanas e sociais segundo 
a lógica do amor. Com efeito, os pobres estão no centro do 
Evangelho. (...) »

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 4,21-30)

Como Elias e Eliseu, Jesus não é enviado somente aos judeus

Naquele tempo,
Jesus começou a falar na sinagoga de Nazaré, dizendo: 
«Cumpriu-se hoje mesmo
esta passagem da Escritura que acabais de ouvir».
Todos davam testemunho em seu favor
e se admiravam das palavras cheias de graça
que saíam da sua boca.
E perguntavam:
«Não é este o filho de José?».
Jesus disse-lhes:
«Por certo Me citareis o ditado:
‘Médico, cura-te a ti mesmo’.
Faz também aqui na tua terra
o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum».
E acrescentou:
«Em verdade vos digo:
Nenhum profeta é bem recebido na sua terra.
Em verdade vos digo
que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, 
quando o céu se fechou durante três anos e seis meses
e houve uma grande fome em toda a terra;
contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas,
mas a uma viúva de Sarepta, na região da Sidónia.
Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu; 
contudo, nenhum deles foi curado,
mas apenas o sírio Naamã».
Ao ouvirem estas palavras,
todos ficaram furiosos na sinagoga.
Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade
e levaram-n’O até ao cimo da colina
sobre a qual a cidade estava edificada,
a fim de O precipitarem dali abaixo.
Mas Jesus, passando pelo meio deles,
seguiu o seu caminho.

Palavra da salvação.

o

comentário
Nesta cena inaugural situada em Nazaré traça-nos S. Lucas um resumo da 
missão de Cristo, enviado como libertador e salvador dos homens e recusado 
pelo seu povo. “Cumpre-se hoje”. Jesus proclama-se Messias, aquele que os 
profetas anunciaram. Nele se cumprem as Escrituras. Jesus recusa-se a ser o 
Messias duma terra ou mesmo dum povo para se afirmar Messias de todo o 
mundo. A sua missão tem uma projeção universal traçada pelas Escrituras. 
Nem Israel nem ninguém deteve nunca o exclusivo dos favores de Deus. 
O amor de Deus e do próximo são as credenciais que identificam os servido-
res do Reino. “Se não tiver caridade”. A plenitude da Lei é o amor. Nele se 
resume toda a obra de Deus entre os homens. Salvar quer dizer amar. Cristo 
deu a vida por amor e assim cumpriu toda a Lei. A caridade funda-se na 
verdade e resplandece na alegria. “Mas Jesus seguiu o seu caminho”. Vamos 
com Ele, solidários e comprometidos na mesma incompreensão. Ser cristão é 
optar por um caminho e percorrê-lo até ao fim.
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EVANGELHO DE N.S. JESuS CRISTO SEGuNDO SãO LuCAS  
(LC 1,1-4; 4,14-21)

Cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura

Já que muitos empreenderam narrar os factos
que se realizaram entre nós,
como no-los transmitiram os que, desde o início,
foram testemunhas oculares e ministros da palavra,
também eu resolvi,
depois de ter investigado cuidadosamente tudo desde as origens, 
escrevê-las para ti, ilustre Teófilo,
para que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensinado.
Naquele tempo,
Jesus voltou da Galileia, com a força do Espírito,
e a sua fama propagou-se por toda a região.
Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos.
Foi então a Nazaré, onde Se tinha criado.
Segundo o seu costume,
entrou na sinagoga a um sábado
e levantou-Se para fazer a leitura.
Entregaram-Lhe o livro do profeta Isaías
e, ao abrir o livro,
encontrou a passagem em que estava escrito:
«O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque Ele me ungiu
para anunciar a boa nova aos pobres.
Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos
e a vista aos cegos,
a restituir a liberdade aos oprimidos
e a proclamar o ano da graça do Senhor».
Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-Se.
Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga.
Começou então a dizer-lhes:
«Cumpriu-se hoje mesmo
esta passagem da Escritura que acabais de ouvir».

Palavra da salvação.

comentário
A Palavra que Deus disse e nos revelou em Jesus Cristo quer germinar e 
produzir fruto cem por um. Jesus inaugura o seu ministério proclamando-se 
Palavra. Ele é a Palavra proclamada pelos profetas e que a Igreja anuncia e 
traduz como Messias Salvador, ontem, hoje e sempre. “O Espírito do Senhor 
está sobre Mim”. Cristo é a Palavra viva, encarnada, que ressalta aos olhos 
de toda a gente. “A profecia se transforma em manifestação, a Lei em Evan-
gelho”. O Messias esperado era Ele. A Boa Nova dos pobres e dos oprimidos 
estava ali em pessoa: Jesus de Nazaré. “Enviou-Me a anunciar a Boa Nova”. 
A Igreja continua hoje a mesma proclamação e leva ao mundo a Boa Nova de 
Cristo. A Igreja é o Cristo de Nazaré, que abre perante o mundo os tesouros 
de Deus. “Estavam os olhos postos em Jesus”. O mundo tem os olhos postos 
em Jesus. É em nós que a palavra hoje se cumpre e transforma em Boa Nova. 
A alegria do Senhor é a nossa fortaleza.


