
A decorrer nA pAróquiA...

AgendA pArA JUnHO

dia 16 ·  Solenidade da Santíssima Trindade
1.ª Comunhão (catequese de domingo)

dia 20 ·  Solenidade do Corpo de Deus – Procissão Diocesana 
Profissão de Fé

dia 22 · Conselho Paroquial de Pastoral · 9h15
dia 29 ·  Eucaristia de Encerramento do Ano Pastoral · 19h 

Arraial Popular de S. Pedro
em data a anunciar · Peregrinação Anual Claretiana a Fátima

encOntrOs de fOrmAçãO e OrAçãO

domingos · Grupo do Crisma de Adultos · 11h00 (encerra as 
actividades em 30 de Junho)
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 243 · 16-06-2019 · Ano 13

editoriAl

Até breve!

Com este número do boletim “Pedras Vivas” conclui-se 
o 13.º ano da sua publicação. Sem qualquer pretensio-
sismo, procurou continuar a ser um elo de ligação entre 
todos quantos passam pela nossa igreja, entre todos 
aqueles que são as verdadeiras pedras vivas da nossa 
comunidade cristã.

Enquanto elo comunitário, tem privilegiado acima de 
tudo a divulgação do Verbo, que é o cimento que nos une 
a todos — é Ele que no nosso labor nos vai garantindo 
a firmeza de cada passo, a despeito de todas as dificul-
dades e lacunas. A publicação dos materiais que apoiam 
a respectiva leitura deve-se desde o primeiro momento à 
generosa colaboração do nosso pároco, o Pe. José Diz, e 
do José Pedro Santos, no que respeita aos textos do Papa 
Francisco. Em nome de toda a comunidade, não poderia 
deixar de registar aqui uma especial palavra de apreço a 
ambos. Igual apreço é também devido a toda a equipa 
que, na Secretaria da paróquia, diligentemente assegura a 
impressão e a distribuição da versão em papel do boletim.

Neste ano de importantes eventos na nossa paróquia, 
tivemos a grande alegria de recrutar a pena da Margarida 
Martins Alves. Em boa verdade, a coluna de que é autora 
tem-nos proporcionado as linhas que nos são mais pró-
ximas, registando com a vivacidade que a caracteriza os 
momentos e os festejos de uma jornada que acabou de 
ultrapassar os quarenta anos. Sem o seu apoio, não teria 
sido possível prestar uma justa homenagem a muitos dos 
que nos antecederam nem legar para os vindouros um 
retrato condigno do que por cá se passou.

É precisamente esta vertente de órgão comunitário 
que gostaríamos de ver ampliada num futuro próximo. 
Numa paróquia cujo dinamismo foi sublinhado pelo pró-
prio D. Manuel Linda aquando da sua visita na celebra-
ção do nosso 40.º aniversário, acreditamos haver ainda 
muito a fazer no que respeita à comunicação. São aqui 
numerosos os grupos activos, assim como as iniciativas 
que vão desenvolvendo a cada momento. Não temos a 
menor sombra de dúvida sobre o êxito das missões a que 
se dedicam. Contudo, acreditamos que uma divulgação 
mais sistemática daquilo que se vai fazendo não deixa-
ria de ser proveitosa — e é esse o principal papel a que 
pode aspirar um órgão que é de todos. Sendo assim, per-
manece como desafio o transformar este boletim num 
painel em que todos estejam representados. Não se trata 
de alguma forma de protagonismo — nem nosso, nem 
daqueles que devem aparecer. Trata-se, isso sim, de dar 
visibilidade a tudo quanto se faz em nome do Verbo.

Temos o dever de não o deixar ficar em silêncio.
PM

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

www.paroquia-areosa.pt > Actividades > downloads



SolenidAde dA SAntíSSimA trindAde · Ano c · 16-06-2019

Provérbios 8,22-31 — Salmo 8,4-9  
Carta aos Romanos 5,1-5 — S. João 16,12-15

EVANGELhO DE N.S. JESuS CRISTO SEGuNDO SãO JOãO  
(JO 16,12-15)

Tudo o que o Pai tem é meu.
O Espírito receberá do que é meu, para vo-lo anunciar

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Tenho ainda muitas coisas para vos dizer,
mas não as podeis compreender agora.
Quando vier o Espírito da verdade,
Ele vos guiará para a verdade plena;
porque não falará de Si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido
e vos anunciará o que está para vir.
Ele Me glorificará,
porque receberá do que é meu
e vo-lo anunciará.
Tudo o que o Pai tem é meu.
Por isso vos disse
que Ele receberá do que é meu
e vo-lo anunciará.»

Palavra da salvação.

comentário
O mistério da Trindade é a fonte donde nasce e o centro para onde converge todo o mistério de 
Cristo. Com a sua vida, morte e Ressurreição, Cristo revela-nos o Pai e o Espírito Santo. Tudo converge 
para a Trindade, para a sua glória e exaltação. Igreja e vida cristã enraízam no mistério da Trindade. 
Fomos criados pelo Pai, remidos pelo Filho, santificados pelo Espírito Santo. Cada uma das Três Pes-
soas Divinas, se relaciona com as outras e por elas se define e compreende. O Pai é fonte, o Filho é 
causa, o Espírito Santo é dom. A vida em Deus é comunhão e diálogo, circulando eternamente de 
Pessoa em Pessoa. O Pai diz sempre Filho e o Filho diz sempre Pai, e ambos em uníssono só sabem 
dizer Amor. O Pai é o Princípio sem princípio. Nele está a origem de todo o ser. O Filho é o Verbo do 
Pai, a Palavra que nos transmite a sua vida e essência. O Espírito Santo é o Amor Pessoal do Pai e 
do Filho. Pelo Batismo mora em nós a Trindade Santa como num Templo votivo. Somos a família de 
Deus, seus filhos adotivos.

Xiii domingo do tempo comum · Ano c · 30-06-2019

I Livro dos Reis 19,16b.19-21 — Salmo 15,1-2.5.7-11  
Carta aos Gálatas 5,1.13-18 —  S. Lucas 9,51-62

EVANGELhO DE N.S. JESuS CRISTO SEGuNDO SãO LuCAS  
(LC 9,51-62)

Tomou a decisão de Se dirigir a Jerusalém.
Seguir-Te-ei para onde quer que fores

Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo,
Ele tomou a decisão de Se dirigir a Jerusalém
e mandou mensageiros à sua frente.
Estes puseram-se a caminho
e entraram numa povoação de samaritanos,
a fim de Lhe prepararem hospedagem.
Mas aquela gente não O quis receber,
porque ia a caminho de Jerusalém.
Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus:
«Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu que  
     os destrua?».
Mas Jesus voltou-Se e repreendeu-os.
E seguiram para outra povoação.
Pelo caminho, alguém disse a Jesus:
«Seguir-Te-ei para onde quer que fores».
Jesus respondeu-lhe:
«As raposas têm as suas tocas,
e as aves do céu os seus ninhos;
mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça».
Depois disse a outro: «Segue-Me».
Ele respondeu:
«Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai».
Disse-lhe Jesus:
«Deixa que os mortos sepultem os seus mortos;
tu, vai anunciar o reino de Deus».
Disse-Lhe ainda outro:
«Seguir-Te-ei, Senhor;
mas deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família».
Jesus respondeu-lhe:
«Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás
não serve para o reino de Deus.»

Palavra da salvação.

comentário
Jesus e os discípulos sobem a Jerusalém para celebrar a Páscoa. À passagem do Senhor 
há corações que se fecham, indiferentes ao apelo de subir com Ele à festa. Ser cristão é 
viver em caminho. É no caminhar que nos fazemos “caminho”. “Segue-me”. A vida de 
Jesus é um apelo constante. Quem O rejeitar nega-se a si mesmo. No seguimento de 
Cristo, todos os caminhos passam pela cruz. Cristo veio ao mundo instaurar um novo 
Reino, onde a lei da liberdade é o código da aliança. A sua verdade liberta-nos e o seu 
sangue redime-nos. Seguir a Cristo é proclamação da verdadeira liberdade. A lingua-
gem da verdade não argumenta com “fogo do céu”. Somos filhos da liberdade e não 
“filhos do trovão”. O amor nos fará livres. “Ama e faz o que quiseres”.

Xii domingo do tempo comum · Ano c · 23-06-2019

Zacarias 12,10-11.13,1 — Salmo 62,2-6.8-9  
Carta aos Gálatas 3,26-29 — S. Lucas 9,18-24

EVANGELhO DE N.S. JESuS CRISTO SEGuNDO SãO LuCAS  
(LC 9,18-24)

És o Messias de Deus.
O Filho do homem tem de sofrer muito

um dia, Jesus orava sozinho,
estando com Ele apenas os discípulos.
Então perguntou-lhes:
«Quem dizem as multidões que Eu sou?».
Eles responderam:
«uns, dizem que és João Baptista; outros, que és Elias;
e outros, que és um dos antigos profetas que ressuscitou».
Disse-lhes Jesus:
«E vós, quem dizeis que Eu sou?».
Pedro tomou a palavra e respondeu:
«És o Messias de Deus».
Ele, porém, proibiu-lhes severamente
de o dizerem fosse a quem fosse
e acrescentou:
«O Filho do homem tem de sofrer muito,
ser rejeitado pelos anciãos,
pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas;
tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia».
Depois, dirigindo-Se a todos, disse:
«Se alguém quiser vir comigo,
renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz todos os dias e siga-Me.
Pois quem quiser salvar a sua vida, há-de perdê-la;
mas quem perder a sua vida por minha causa,
salvá-la-á.»

Palavra da salvação.

comentário
Não era a opinião dos outros que interessava a Cristo saber, mas a dos seus amigos e seguidores. Porquê? 
Porque a maioria dos que O escutavam viam n’Ele apenas um Messias político, libertador de Israel do 
domínio dos romanos. “E vós quem dizeis que Eu sou?” Conhecer Cristo exige identificar-se com Ele, 
vivendo a sua mesma vida e mistério. “Tu és o Messias de Deus”. O cristão é um seguidor de Cristo. 
Como Pedro, é chamado a dar razão da sua fé, saber em quem acredita. “O Filho do homem tem de 
ser morto e ressuscitar”. Era este o “Messias de Deus”, mas não o Messias de Pedro e dos outros. Por 
isso Jesus acrescentou que tinha de morrer e ressuscitar. Toda a vida de Cristo é anúncio da Paixão. “Se 
alguém quiser seguir-Me.” Seguir a Cristo é dizer não a si mesmo e tomar a cruz todos os dias. É preciso 
perder a vida para a salvar. “Fostes revestidos de Cristo”. Pelo Batismo sepultámo-nos com Cristo para 
ressuscitar com Ele.

C


