
A decorrer nA pAróquiA...

AgendA pArA MArço

dias 01 a 03 · Comemorações do 40.º Aniversário da Paróquia de Nossa 
Senhora da Areosa, com a presença de D. Manuel Linda, Bispo 
do Porto (v. programa no interior deste boletim)

dia 05 · Carnaval
quaresma

dia 06 · Quarta-feira de Cinzas · Celebração às 21h30
dia 10 · Festa de S. João de Deus
dia 17 · Dia do Pai
Durante o período da Quaresma, irão ser organizadas Vias Sacras na 
igreja todas as sextas-feiras às 21h30

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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notíciAS

“Escutar Deus na voz dos jovens”

Edição na Zona Pastoral Norte

Diocese do Porto – Decorreu no passado dia 9 de fevereiro 
em Lousada o primeiro encontro “Escutar Deus na voz 
dos jovens”. Dando resposta ao desafio lançado no início 
deste ano pastoral pelo Bispo do Porto, D. Manuel Linda, 
e abrindo a Igreja do Porto à escuta dos jovens crentes e 
não crentes, este evento é uma organização do Secretariado 
Diocesano da Pastoral da Juventude.

Estiveram presentes no encontro cerca de 300 jovens 
que começaram por ouvir o testemunho de dois casais 
recém-casados, referindo como é possível numa vida fami-
liar, mesmo com outras responsabilidades, manter o caminho 
que leva a Deus. Depois disso, uma juíza, um ex-presidiário 
e uma atriz assinalaram como é possível sentir a presença 
de Deus no meio laboral e em momentos de dificuldade. 
Estes testemunhos foram intervalados com breves vídeos do 
Papa Francisco dirigidos aos jovens de hoje. Seguiu-se um 
período de diálogo com o bispo do Porto, que respondeu 
a questões colocadas pelos jovens, num momento no qual 
tiveram a possibilidade de exprimir o que sentem e veem na 
Igreja. O encontro terminou com um concerto apresentado 
pela banda Spiritus do movimento dos jovens Dehonianos.

Estes encontros terão outras edições nas próximas 
semanas nas restantes três zonas pastorais da diocese do 
Porto: 16 fevereiro na Zona Nascente; 9 de Março na Zona 
do Grande Porto; 23 de Março na Zona Sul.

Recordemos o pedido do Papa Francisco dirigido aos 
jovens nas recentes Jornadas Mundiais da Juventude no 
Panamá: “Vós, queridos jovens, não sois o futuro, mas o 
agora de Deus. Ele convoca-vos e chama -vos, nas vossas 
comunidades e cidades, para irdes à procura dos avós, dos 
mais velhos; para vos erguerdes de pé e, juntamente com 
eles, tomar a palavra e realizar o sonho com que o Senhor 
vos sonhou.”

RS

A versão digital deste boletim, que inclui muitos 
outros materiais, pode ser consultada 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 6,39-45)

A boca fala do que transborda do coração

Naquele tempo,
disse Jesus aos discípulos a seguinte parábola:
«Poderá um cego guiar outro cego?
Não cairão os dois nalguma cova?
O discípulo não é superior ao mestre,
mas todo o discípulo perfeito deverá ser como o seu mestre.
Porque vês o argueiro que o teu irmão tem na vista
e não reparas na trave que está na tua?
Como podes dizer a teu irmão:
‘Irmão, deixa-me tirar o argueiro que tens na vista’,
se tu não vês a trave que está na tua?
hipócrita, tira primeiro a trave da tua vista
e então verás bem para tirar o argueiro da vista do teu irmão.
Não há árvore boa que dê mau fruto,
nem árvore má que dê bom fruto.
Cada árvore conhece-se pelo seu fruto:
não se colhem figos dos espinheiros,
nem se apanham uvas das sarças.
O homem bom,
do bom tesouro do seu coração tira o bem;
e o homem mau,
da sua maldade tira o mal;
pois a boca fala do que transborda  
do coração».

Palavra da salvação.

X
comentário
Vamos dignificar a palavra de Deus e a nossa, conformando com ela a vida. O cristão é 
mensageiro da Boa Nova, testemunha entre os homens do que viu e ouviu. O Batismo 
compromete-nos. Tudo o que dizemos e fazemos tem uma dimensão redentora. O 
cristão pensa e atua como Cristo, ama pela medida do seu amor sem barreiras. “Um só 
é o vosso Mestre”. Se quero ser como o Mestre, tenho de fazer-me lição para os outros. 
“Retira primeiro a trave da tua vista”. Precisamos de gente que fale com a vida. Falta 
coerência entre as palavras e as obras, como fariseus hipócritas, que dizem, mas não 
fazem. É preciso olhar primeiro para nós mesmos antes de julgar alguém. Julga-te a ti 
mesmo e absolverás o teu irmão. Se queres corrigir alguém, corrige-te primeiro a ti. “A 
árvore conhece-se pelo fruto”. Queiramos ser a árvore boa, enraizada na fé e na espe-
rança. A “obra do Senhor” é amarmos com a abundância do coração.
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EVANGELhO DE N.S. JESuS CRISTO SEGuNDO SãO LuCAS  
(LC 6,27-38)

Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso

Naquele tempo,
Jesus falou aos seus discípulos, dizendo:
«Digo-vos a vós que Me escutais:
Amai os vossos inimigos,
fazei bem aos que vos odeiam,
abençoai os que vos amaldiçoam,
orai por aqueles que vos injuriam.
A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra;
e a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica.
Dá a todo aquele que te pedir,
e ao que levar o que é teu, não o reclames.
Como quereis que os outros vos façam,
fazei-lho vós também.
Se amais aqueles que vos amam,
que agradecimento mereceis?
Também os pecadores amam aqueles que os amam.
Se fazeis bem aos que vos fazem bem,
que agradecimento mereceis?
Também os pecadores fazem o mesmo.
E se emprestais àqueles de quem esperais receber,
que agradecimento mereceis?
Também os pecadores emprestam aos pecadores,
a fim de receberem outro tanto.
Vós, porém, amai os vossos inimigos,
fazei o bem e emprestai, sem nada esperar em troca.
Então será grande a vossa recompensa
e sereis filhos do Altíssimo,
que é bom até para os ingratos e os maus.
Sede misericordiosos,
como o vosso Pai é misericordioso.
Não julgueis e não sereis julgados.
Não condeneis e não sereis condenados.
Perdoai e sereis perdoados.
Dai e dar-se-vos-á:
deitar-vos-ão no regaço uma boa medida,
calcada, sacudida, a transbordar.
A medida que usardes com os outros
será usada também convosco».

Palavra da salvação.

o

comentário
Cristo é a medida de todas as coisas. Cristo é a medida exata, que pode dar a tudo o 
que existe e acontece o seu justo valor e peso de eternidade. Na sua mensagem, Cristo 
revela-nos uma nova dimensão de relações com Deus e com os homens. Para o cristão, 
a regra de vida é Cristo ressuscitado. “Sede misericordiosos como vosso Pai”. Deus é 
misericórdia. Não se cansa de perdoar, porque não se cansa de amar. Quando deixasse 
de perdoar, deixaria de ser Deus: Deus ama-nos perdoando e é no perdão que se revela 
amor. Mas a suprema compaixão de Deus mostra-se em Jesus Cristo, a misericórdia 
do Pai em pessoa. “Amai os vossos inimigos”. Nem todos entendem. Perdoar ao outro 
é absolver-me também a mim. A paz no mundo depende do meu amor e perdão. “E 
sereis filhos do Altíssimo”. Da nossa atitude para com os outros depende a nossa trans-
formação em Cristo. Só quando perdoar aos outros é que poderei dizer: “Pai Nosso!”

Programa das Comemorações

1 de Março
21h00 ·  Lançamento de fogo de artifício
21h15 ·  Inauguração da Exposição de Fotografia (Pavilhão Multiusos)
21h30 ·  Colóquio “Respostas às crises Espirituais e Sociais” (Pavilhão Multiusos)  

Oradores: Dr. Alberto Machado e Pe. henrique Barros

2 de Março
14h45 ·  Lançamento de fogo de artifício
15h00 ·  Feira de Serviços prestados pela paróquia de N.S. da Areosa  

(Parque Automóvel) e atividades diversas desenvolvidas pelo  
Agrupamento de Escuteiros 740–Areosa

19h00 ·  Eucaristia animada pelo Coral Gregoriano Feminino Serenissimus
 
3 de Março
09h00 ·  Lançamento de fogo de artifício
09h15 ·  Saída da fanfarra, percorrendo algumas artérias envolventes da igreja
10h00 ·  Missa da Catequese animada pelo Coro Infantil e Juvenil da Escola de 

Música Santa Cecília
10h45 ·  Receção a D. Manuel Linda, Bispo do Porto, na frente da Igreja, com 

Guarda de honra dos Escuteiros. Boas vindas, no interior da Igreja, com 
as crianças da Catequese e animação musical pelos jovens.

12h00 ·  Missa Solene presidida por D. Manuel Linda, Bispo do Porto
13h30 ·  Almoço no Centro Social da Paróquia da Areosa (é necessária inscrição 

presencial na secretaria paroquial até ao dia 25 de Fevereiro, mediante 
uma comparticipação de 15,00 euros)

40 AnoS dA pAróquiA de noSSA SenHorA dA AreoSA


