
A decorrer nA pAróquiA...

AgendA pArA Abril

dia 21 ·  Domingo de Páscoa · Visita Pascal · saída da igreja às 9h15, 
chegada às 12h00 
Missa Solene · 12h00

encontros de formAção e orAção

domingos · Grupo do Crisma de Adultos (interrompe as actividades 
após 7 de Abril e retoma-as em 28 de Abril) · 11h00
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
Segunda a sexta-feira · 9h30–12h00 e 14h30–18h00
secretaria@paroquia-areosa.pt
www.paroquia-areosa.pt
www.facebook.com/igrejansareosa

instituições da paróquia
Centro Social Areosa · 225 484 821
www.centrosocialareosa.pt/
Jardim Infantil e Salas de Estudo Pio XII · 225 490 515
www.pioxii.pt/
Escola de Música Santa Cecília · 225 488 003
www.musicasantacecilia.net/
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
www.agr740areosa.org/

Boletim Pedras Vivas
boletimparoquial@paroquia-areosa.pt

PEDRAS V VAS

PARÓQUIA DE
NOSSA SENHORA
DA AREOSA
N.º 239 · 21-04-2019 · Ano 13

FALA o pApA FrAnciSco

«Cristo que venceu, com a ressurreição, 

o medo e o temor que nos algemam,  

quer escancarar as nossas portas fechadas  

e enviar-nos para testemunhar a força  

curativa do amor que nos conquistou»

« (...) O Evangelho é o livro da misericórdia de 

Deus, que havemos de ler e reler, porque tudo o 

que Jesus disse e fez é expressão da misericórdia 

do Pai. Nem tudo, porém, foi escrito; o Evangelho 

da misericórdia permanece um livro aberto, onde 

se hão-de continuar a escrever os sinais dos dis-

cípulos de Cristo, gestos concretos de amor, que 

são o melhor testemunho da misericórdia. Todos 

somos chamados a tornar-nos escritores viventes 

do Evangelho, portadores da Boa Nova a cada 

homem e mulher de hoje. Podemos fazê-lo pra-

ticando as obras corporais e espirituais de miseri-

córdia, que são o estilo de vida do cristão. Através 

destes gestos simples e vigorosos, mesmo se por 

vezes invisíveis, podemos visitar aqueles que pas-

sam necessidade, levando a ternura e a consolação 

de Deus. Deste modo damos continuidade ao que 

fez Jesus no dia de Páscoa, quando derramou nos 

corações assustados dos discípulos a misericórdia 

do Pai, infundindo sobre eles o Espírito Santo que 

perdoa os pecados e dá a alegria. (...) »

Excerto da homilia do Papa Francisco no II Domingo da Páscoa de 2016

A versão digital deste boletim, que inclui muitos 
outros materiais, pode ser consultada em

www.paroquia-areosa.pt > Actividades > downloads
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páScoA dA reSSurreição do Senhor · Ano c · 21-04-2019

Actos dos Apóstolos 10,34a.37-43 — Salmo 117,1-2.16ab-17.22-23  
Colossenses 3,1-4 ou I Coríntios 5,6b-8 — S. João 20,1-9

EVANGElhO DE N.S. JESuS CRISTO SEGuNDO SãO JOãO  
(JO 20,1-9)

Ele tinha de ressuscitar dos mortos

No primeiro dia da semana,
Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro
e viu a pedra retirada do sepulcro.
Correu então e foi ter com Simão Pedro
e com o discípulo predilecto de Jesus
e disse-lhes:
«levaram o Senhor do sepulcro
e não sabemos onde O puseram».
Pedro partiu com o outro discípulo
e foram ambos ao sepulcro.
Corriam os dois juntos,
mas o outro discípulo antecipou-se,
correndo mais depressa do que Pedro,
e chegou primeiro ao sepulcro.
Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou.
Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira.
Entrou no sepulcro
e viu as ligaduras no chão
e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus,
não com as ligaduras, mas enrolado à parte.
Entrou também o outro discípulo
que chegara primeiro ao sepulcro:
viu e acreditou.
Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura,
segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos.

Palavra da salvação.

comentário
A Ressurreição do Senhor era o grande sinal, grande expetativa. Já era o terceiro dia , já os insensatos 
e lentos de coração se cansam de esperar. A Páscoa cristã é a Festa. Todos fomos convidados para o 
banquete. Páscoa é a festa da divina economia. Páscoa é a festa do amor crucificado, que dá a vida 
por amor. Páscoa é a festa da alegria. O Cristo ressuscitado é o Cristo da fé. A Ressurreição é mistério 
de paz e alegria. “A Paz esteja convosco”. A Ressurreição é mistério de amor. Tudo acontece a correr 
naquele dia de Páscoa. Correm as mulheres e os discípulos a levar aos outros a Boa Nova, corre o 
Cristo ressuscitado, amando e consolando. É o amor que nos ressuscita e liberta. A grande pressa é 
amar. Páscoa é a alegre notícia do amor partilhado. “Vai dizer a meus irmãos”. Somos a Páscoa do 
mundo, a expetativa dos homens. Aleluia!

X

ii domingo dA páScoA · Ano c · 28-04-2019

Actos dos Apóstolos 5,12-16 — Salmo 117,2-4.22-27a  
Apocalipse 1,9-11a.12-13.17-19 — S. João 20,19-31

EVANGElhO DE N.S. JESuS CRISTO SEGuNDO SãO JOãO  
(JO 20,19-31)

Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana,
estando fechadas as portas da casa
onde os discípulos se encontravam,
com medo dos judeus,
veio Jesus, apresentou-Se no meio deles e disse-lhes:
«A paz esteja convosco.»
Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado.
Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor.
Jesus disse-lhes de novo:
«A paz esteja convosco.
Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós.»
Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes:
«Recebei o Espírito Santo:
àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados;
e àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos.»
Tomé, um dos Doze, chamado Dídimo,
não estava com eles quando veio Jesus.
Disseram-lhe os outros discípulos:
«Vimos o Senhor.»
Mas ele respondeu-lhes:
«Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos,
se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado,
não acreditarei.»
Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa
e Tomé com eles.
Veio Jesus, estando as portas fechadas,
apresentou-Se no meio deles e disse:
«A paz esteja convosco.»
Depois disse a Tomé:
«Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos;
aproxima a tua mão e mete-a no meu lado;
e não sejas incrédulo, mas crente.»
Tomé respondeu-lhe:
«Meu Senhor e meu Deus!»
Disse-lhe Jesus:
«Porque Me viste acreditaste:
felizes os que acreditam sem terem visto.»
Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos,
que não estão escritos neste livro.
Estes, porém, foram escritos
para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus,
e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome.

Palavra da salvação.

Semana daS VocaçõeS

5 a 12 de maio de 2019  

A Semana de Oração pelas Vocações é um desafio para todos nós

A Semana de Oração pelas Vocações, assinalada já desde há 56 anos e cele-
brada pela Igreja do mundo inteiro, constitui um desafio para que todos, 
particularmente os cristãos, possam refletir sobre a incontornável dimensão 
vocacional da vida de cada ser humano, rezando pelas vocações no seio da 
Igreja (matrimónio, sacerdócio, vida consagrada e vida laical).

Tendo lugar em pleno tempo da Páscoa, quando trazemos no coração 
e nos lábios, de modo particularmente mais intenso, o anúncio festivo da 
Ressurreição de Jesus, esta Semana, realizada entre os III e IV domingos deste 
tempo e culminando naquele que é conhecido como o domingo do Bom Pas-
tor, Dia Mundial de Oração pelas Vocações, o que este ano corresponde ao 
intervalo de dias entre 5 e 12 de maio, recorda-nos que as vocações na Igreja 
têm uma marca profundamente pascal, porque todas nos interpelam para o 
serviço aos outros, para o amor sem medida, para a entrega da vida, para o 
risco de procurarmos a alegria inédita e indiscritível que se ergue e se desco-
bre na manhã perfumada e luminosa da Ressurreição.

Na verdade, a vocação joga-se, precisamente, neste binómio da ousadia 
e da alegria, da renúncia e da esperança, do risco e da promessa de que nos 
fala o Papa Francisco na Mensagem que publicou para esta semana, subor-
dinada ao tema “A coragem de arriscar pela promessa de Deus”, que surge 
como o primeiro dos documentos que integram este conjunto de propostas. 
Inspirando-se no texto relativo à vocação dos primeiros discípulos, o Santo 
Padre recorda-nos que todos nós, batizados, somos chamados pelo Senhor 
Jesus à Missão de “pescadores de homens”. O Papa desafia-nos a não ficar-
mos parados na praia, com as redes na mão… No fundo, que cada um se sinta 
interpelado a contemplar os horizontes mais belos da missão da evangeliza-
ção, para que diante do chamamento de Jesus que vem ao nosso encontro 
nas praias da nossa vida, tenhamos a coragem de arriscar com Ele e por Ele, 
aventurando-nos por novas rotas, rumo a um “sonho maior”!

Mais informações em www.diocese-porto.pt

dioceSe do porto

comentário
A Igreja é comunidade de fé. Somos um povo de crentes reunidos em volta do Senhor 
ressuscitado. A Ressurreição é o fundamento da nossa fé. “Se Cristo não ressuscitou, 
vazia é a nossa pregação, vazia é também a nossa fé”. Estava o Evangelho suspenso à 
espera desta hora. Cristo ressuscitou como prova e garantia de quem era e da verdade 
que ensinara. “Jesus veio colocar-se no meio deles”. Foi para isto que Ele ressuscitou. 
À sua volta se congregam os discípulos, formando a Igreja, o novo Povo de Deus, con-
vocado pelo anúncio da sua Ressurreição. A Igreja é o Cristo ressuscitado, em aparição 
permanente. “Tomé não estava com eles”. Por isso, não acreditou. A fé nasce do facto 
da Ressurreição de Cristo, presente e vivo entre os irmãos. “Felizes os que acreditam”. 
“A fé é a vitória que vence o mundo”, o triunfo da dor e da morte. Para ser feliz é 
preciso acreditar na felicidade que é Cristo. a


