
A decorrer nA pAróquiA...

AgendA pArA OutubrO
dia 01 ·  Concerto Laureados ABRSM · Dia Mundial da Música · 

21h00 · Pavilhão multiusos
dia 12 · Conselho Paroquial de Pastoral · 9h15
dia 12 · Procissão de velas · 21h30
dia 13 · Dia da Padroeira · Eucaristia solene · 12h00
dia 13 ·  35.º aniversário do Agrupamento de Escuteiros – 

740 Areosa
dia 13 · Concerto Mariano ·16h00 · Igreja
dia 18 a 20 · Jamboree dos escuteiros
dia 24 · Aniversário de Sto. António Maria Claret
dia 25 · Reunião de pais da catequese

encOntrOs de fOrmAçãO e OrAçãO
domingos · Grupo do Crisma de Adultos · 11h00 (iniciará as 
actividades em 13 de Outubro; encontram-se abertas as inscrições)
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
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“Todos, Tudo e Sempre em Missão”

O inicio das actividades da Catequese no domingo pas-
sado assinalou entre nós o arranque de um novo ano 
pastoral, curiosamente em coincidência com o culminar 
do “Ano Missionário” que a Conferência Episcopal Portu-
guesa decidiu inaugurar em Outubro de 2018.

O mês de Outubro que se avizinha, declarado “Mês 
Missionário Extraordinário” pelo Papa Francisco, virá, por-
tanto, encerrar com chave de ouro o ciclo que dedicámos 
ao despertar de uma maior consciência de Missão em 
todas as comunidades católicas, ao aprofundamento do 
dever que nos cabe de sermos profetas de Jesus, anun-
ciando, como Ele nos pediu, a Boa Nova a todos quantos 
O possam aguardar no coração.

Para que o ciclo que agora se encerra permita ampliar 
os efeitos daquele que se está a iniciar, talvez seja útil 
reflectir um pouco sobre a mensagem a que nos cabe 
dar corpo, lembrando que anunciar Jesus não é apenas 
repetir o que Ele nos disse — anunciar Jesus é, sobretudo, 
agir como Ele nos disse. Tal como não é possível conceber 
o Amor sem a dádiva, o Verbo não é palavra oca nem 
vã intenção: o Verbo é a forma da acção, e por isso não 
pode ser nunca distinto do gesto que implica.

Jesus e os primeiros discípulos não escancararam os 
corações dos homens como demagogos, debitando falsas 
promessas para os ingénuos, novas leis para os fariseus 
ou o flagelo das chamas do inferno para os pecadores. 
Aquilo que fez o êxito de Jesus e dos primeiros cristãos 
foi o sangue que, por Amor aos mais desprezados, todos 
eles deixaram derramar na Cruz que tão bem abraçaram.

Procuremos, assim, não deixar nunca que as aspere-
zas do nosso carácter sejam uma pedra de tropeço para 
quem continua a desesperar pela mão de Jesus.

PM

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

www.paroquia-areosa.pt > Actividades > downloads
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CRISMA DE ADULTOS
Sabiam que todos os anos há um grupo de adultos (> 18 anos) na 
Areosa que recebem o Crisma?
É verdade! Trata-se de um grupo de preparação para adultos que 
querem receber algum dos Sacramentos da Iniciação Cristã, seja 
o Batismo, a Eucaristia, o Crisma, ou até todos eles.
O grupo reúne aos Domingos, à mesma hora da catequese das 
crianças e jovens, desde meados de Outubro até ao final de Julho, 
altura em que realiza a cerimónia do Crisma na Sé do Porto.
No passado dia 7 de Julho foram onze os adultos da Areosa que 
foram crismados!
Estamos à procura de novos “candidatos” que queiram trilhar esta 
caminhada! Inscrevam-se.

INÍCIO A 13 DE OUTUBRO DE 2019
HORÁRIO: DOMINGOS 11H-12H
Podem recolher mais informações ou efetuar a inscrição com 
os catequistas, na secretaria da paróquia ou ainda através do 
916 240 931 (José Pedro).



XXVi domingo do tempo comum · Ano c · 29-09-2019

Amós 6,1a.4-7 — Salmo 145,7-10
I Carta a Timóteo 6,11-16 — S. Lucas 16,19-31

EVANGELhO DE N.S. JESuS CRISTO SEGuNDO SãO LuCAS  
(LC 16,19-31)

Recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males.  
Agora ele encontra-se aqui consolado,  

enquanto tu és atormentado

Naquele tempo,
disse Jesus aos fariseus:
«havia um homem rico,
que se vestia de púrpura e linho fino
e se banqueteava esplendidamente todos  

os dias.
um pobre, chamado Lázaro,
jazia junto do seu portão, coberto de chagas.
Bem desejava saciar-se do que caía da mesa do rico,
mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas.
Ora sucedeu que o pobre morreu
e foi colocado pelos Anjos ao lado de Abraão.
Morreu também o rico e foi sepultado.
Na mansão dos mortos, estando em tormentos,
levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro  

a seu lado.
Então ergueu a voz e disse:
‘Pai Abraão, tem compaixão de mim.
Envia Lázaro, para que molhe em água a ponta  

do dedo
e me refresque a língua,
porque estou atormentado nestas chamas’.
Abraão respondeu-lhe:
‘Filho, lembra-te que recebeste os teus bens  

em vida,
e Lázaro apenas os males.
Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado,
enquanto tu és atormentado.
Além disso, há entre nós e vós um grande abismo,
de modo que se alguém quisesse passar daqui  

para junto de vós,
ou daí para junto de nós,
não poderia fazê-lo’.
O rico insistiu:
‘Então peço-te, ó pai,
que mandes Lázaro à minha casa paterna
— pois tenho cinco irmãos —
para que os previna,
a fim de que não venham também para este  

lugar de tormento’.
Disse-lhe Abraão:
‘Eles têm Moisés e os Profetas: que os oiçam’.

XXVii domingo do tempo comum · Ano c · 06-10-2019

habacuc 1,2-3;2,2-4 — Salmo 94,1-2.6-9  
II Carta a Timóteo 1,6-8.13-14 — S. Lucas 17,5-10

EVANGELhO DE N.S. JESuS CRISTO SEGuNDO SãO LuCAS
(LC 17,5-10)

Se tivésseis fé!

Naquele tempo,
os Apóstolos disseram ao Senhor:
«Aumenta a nossa fé».

O senhor respondeu:
«se tivésseis fé como um grão de mostarda,
diríeis a esta amoreira:
‘Arranca-te daí e vai plantar-te no mar’,
e ela obedecer-vos-ia.

Quem de vós, tendo um servo a lavrar  
ou a guardar gado,

lhe dirá quando ele voltar do campo:
‘Vem depressa sentar-te à mesa’?
Não lhe dirá antes:
‘Prepara-me o jantar e cinge-te para me servires,
até que eu tenha comido e bebido.
Depois comerás e beberás tu.’?
Terá de agradecer ao servo por lhe ter  

feito o que mandou?
Assim também vós,
quando tiverdes feito tudo o que vos foi  

ordenado, dizei:
‘Somos inúteis servos:
fizemos o que devíamos fazer’.

Palavra da salvação.

comentário
O mundo é o campo de opressões e discórdias. À vista da grandeza dos proble-
mas e da fragilidade dos nossos esforços, sentimo-nos servos inúteis. “Senhor, 
aumenta em nós a fé”. É o grito que se levanta de todo o cristão inquieto e 
responsável. Falta de fé é hoje a grande crise da Igreja e da família cristã. Tudo 
à nossa volta parece ruir para só ficar a desolação e o cansaço. E quando a fé 
entra em crise, perdemos o sentido de Deus e o gosto da oração, ficando a alma 
vazia sem motivações e rumo certo. A vida da fé vive-se de joelhos. Fé é a força 
de Deus. A fé mostra-se nas obras. Exige entrega e doação absoluta. A fé é que 
tem sempre razão. A fé é um dom gratuito. “Somos servos inúteis”. Na hora em 
que O reconhecermos é que o Senhor há-de vir encher a barca. É Deus que em 
nós começa e leva a cabo a sua obra. Depois de tudo o que Deus faz em nós, 
somos servos inúteis.

Mas ele insistiu:
‘Não, pai Abraão. Se algum dos mortos  

for ter com eles,
arrepender-se-ão’.
Abraão respondeu-lhe:
‘Se não dão ouvidos a Moisés nem  

aos Profetas,
também não se deixarão convencer,
se alguém ressuscitar dos mortos.’»

Palavra da salvação.

comentário
O rico avarento e o pobre Lázaro são a parábola deste mundo de mudanças. Vivemos numa 
sociedade de consumo e de festas esplêndidas, onde os contrastes e injustiças gritam aos céus. 
O sentido da parábola é um protesto e um apelo à conversão. É o retrato deste nosso mundo, 
marcado por estigmas degradantes, que põem em risco os valores intocáveis da pessoa humana. 
A miséria e a fome são hoje o pecado do mundo. “Tinha esplêndidas festas”. Este homem rico 
viveu para os seus prazeres e interesses. Não via o pobre a seu lado, não lhe doeu a dor de quem 
sofria. Por isso foi condenado, e não por ter muitos bens. A riqueza que condena e mata é a auto-
suficiência e desprezo dos outros. “Um pobre chamado Lázaro”. Os pobres têm nome, os ricos 
não. Lázaro significa “aquele-que-Deus-ajuda”. Deus é a riqueza dos pobres, o tesouro prometido 
como herança. “Desejava saciar-se com os restos”. Não pedia muito. Os pobres contentam-se com 
pouco. É o segredo da felicidade e da abundância. “Morreu o pobre… morreu o rico”. Lázaro foi 
levado para o céu. O rico foi metido em tormentos. Tudo mudou agora.


