
A decorrer nA pAróquiA...

AgendA pArA OutubrO
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 (inicia as 
actividades em 13 de Outubro; encontram-se abertas as inscrições)
quartas-feiras · Renovamento Carismático · Capela do Santíssimo · 
15h00
2.ª terça-feira 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 · 2.º domingo do mês · 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) · multiusosparoquiaareosa@gmail.com

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 245 · 13-10-2019 · Ano 13

FALA o pApA FrAnciSco

Voltar atrás para agradecer

« [...] Ao longo da estrada que O leva à morte e à res-
surreição, Jesus encontra dez leprosos que vêm ao seu 
encontro, param à distância e gritam o seu infortúnio 
àquele homem em quem a fé deles intuiu um possível 
salvador: «Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós!» (Lc 
17,13). Estão doentes e procuram alguém que os cure. 
Em resposta, Jesus disse-lhes que se fossem apresentar 
aos sacerdotes, que, segundo a Lei, estavam encarrega-
dos de constatar uma eventual cura. Desta forma, não Se 
limita a fazer uma promessa, mas põe à prova a sua fé. 
Pois, naquele momento, os dez ainda não estão curados; 
recuperam a saúde enquanto vão a caminho, depois de 
ter obedecido à palavra de Jesus. Então, todos, cheios de 
alegria, apresentam-se aos sacerdotes e seguem depois o 
seu caminho, mas esquecendo o Doador, ou seja, o Pai 
que os curou por meio de Jesus, seu Filho feito homem.

Apenas uma exceção: um samaritano, um estran-
geiro que vive marginalizado do povo eleito, quase um 
pagão. Este homem não se contenta com ter obtido a 
cura através da sua própria fé, mas faz com que uma tal 
cura atinja a sua plenitude voltando atrás para expres-
sar a sua gratidão pelo dom recebido, reconhecendo em 
Jesus o verdadeiro Sacerdote que, depois de o ter erguido 
e salvado, pode fazê-lo caminhar acolhendo-o entre os 
seus discípulos.

Como é importante saber agradecer, saber louvar por 
tudo aquilo que o Senhor faz por nós! Assim podemos 
perguntar-nos: somos capazes de dizer obrigado? Quan-
tas vezes dizemos obrigado em família, na comunidade, 
na Igreja? Quantas vezes dizemos obrigado a quem nos 
ajuda, a quem está ao nosso lado, a quem nos acompa-
nha na vida? Muitas vezes consideramos tudo como se 
nos fosse devido! E isto acontece também com Deus. É 
fácil ir ter com o Senhor para Lhe pedir qualquer coisa, 
mas voltar para Lhe agradecer... Por isso Jesus sublinha 
fortemente a falta dos nove leprosos ingratos: «Não 
foram dez os que ficaram purificados? Onde estão os 
outros nove? Não houve quem voltasse para dar glória a 
Deus, senão este estrangeiro?» (Lc 17,17-18). […] »

Excerto da alocução do Papa Francisco na Homilia do  
XXVIII Domingo do Tempo Comum na Praça de São Pedro,  

em 9 de Outubro de 2016

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

www.paroquia-areosa.pt > Actividades > downloads



XXViii domingo do Tempo comum · Ano c · 13–10–2019

II Reis 5,14-17 — Salmo 97,1-4  
II Carta a Timóteo 2,8-13 — S. Lucas 17,11-19

EVANGELHO DE N.S. JESuS CRISTO SEGuNDO SãO LuCAS  
(LC 17,11-19)

Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus  
senão este estrangeiro

XXiX domingo do Tempo comum · Ano c · 20–10–2019

Êxodo 17,8-13 — Salmo 120,1-8  
II Carta a Timóteo 3,14–4,2 — S. Lucas 18,1-8

EVANGELHO DE N.S. JESuS CRISTO SEGuNDO SãO LuCAS
(LC 18,1-8)

Deus fará justiça aos seus eleitos,  
que por Ele clamam

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 Junho, 
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).

comentário
Jesus veio salvar todos os homens, porque “a palavra de Deus não está encadeada”. Todos lepro-
sos, todos pecadores e estrangeiros. O profeta pode ser acorrentado, mas a palavra não. Vive-se 
por ela, morre-se por ela. “No caminho ficaram todos limpos da lepra”. Para Naamã (Primeira 
Leitura, II Reis 5,14-17), a condição era lavar-se sete vezes; para os dez leprosos foi ir mostrar-se 
aos sacerdotes. Todos foram curados porque obedeceram à palavra do Mestre e se puseram a 
caminho. “Onde estão os outros nove?” Há omissões e ausências que ferem o coração de Deus. 
Nos planos de Deus sou único e insubstituível. Os nove que faltaram foram infiéis ao amor. 
Para o samaritano curado, o primeiro e o mais urgente foi o amor reconhecido. “Prostrou-se 
para lhe agradecer”. É o gesto do cristão. Vivamos “sempre e em tudo dando graças a Deus”. 
A oração de louvor e ação de graças caracteriza a atitude filial de Cristo e do cristão: “Pai, eu te 
dou graças”. Com Cristo aprendemos a dar graças, vivendo em comunhão eucarística em todo o 
tempo e lugar. Quando celebramos a Eucaristia, voltamos atrás, como o leproso, para agradecer.

comentário
Não se vai à oração por sentir gosto, mas para dar gosto. O importante da oração, não está em 
rezar muito, mas em rezar sempre e bem. A oração não é ocupação de tempos livres, mas ofício 
de todas as horas. Não rezo porque tenho tempo, mas porque tenho necessidade. É a oração 
que sustenta o mundo; são os dez justos que salvam a cidade. “Orar sempre, sem desanimar”. A 
oração exige perseverança. Deus quer a nossa insistência para vir “fazer justiça aos seus eleitos”. 
A oração perseverante esconde o segredo da vitória. Perseverar é a audácia dos humildes, o 
segredo dos fortes. Quem desfalece e olha para trás não é apto para o Reino dos Céus. “O Filho 
do Homem quando vier, encontrará fé na terra?”. É por falta de fé que desanimo na oração. A 
Eucaristia é o lugar por excelência da oração perseverante. Nela Cristo se oferece ao Pai, “sem-
pre vivo a interceder por nós”.

Naquele tempo,
indo Jesus a caminho de Jerusalém,
passava entre a Samaria e a Galileia.
Ao entrar numa povoação,
vieram ao seu encontro dez leprosos.
Conservando-se a distância, disseram em alta voz:
«Jesus, Mestre, tem compaixão de nós».
Ao vê-los, Jesus disse-lhes:
«Ide mostrar-vos aos sacerdotes».
E sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra.
um deles, ao ver-se curado,
voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz,
e prostrou-se de rosto em terra aos pés de Jesus,
para Lhe agradecer.
Era um samaritano.
Jesus, tomando a palavra, disse:
«Não foram dez os que ficaram curados?
Onde estão os outros nove?
Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus
senão este estrangeiro?».
E disse ao homem:
«Levanta-te e segue o teu caminho;
a tua fé te salvou».

Palavra da salvação.

Naquele tempo,
Jesus disse aos seus discípulos uma parábola
sobre a necessidade de orar sempre sem desanimar:
«Em certa cidade vivia um juiz
que não temia a Deus nem respeitava os homens.
Havia naquela cidade uma viúva
que vinha ter com ele e lhe dizia:
‘Faz-me justiça contra o meu adversário’.
Durante muito tempo ele não quis atendê-la.
Mas depois disse consigo:
‘É certo que eu não temo a Deus nem respeito os 

homens;
mas, porque esta viúva me importuna,
vou fazer-lhe justiça,
para que não venha incomodar-me indefinidamente’».
E o Senhor acrescentou:
«Escutai o que diz o juiz iníquo!...
E Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos,
que por Ele clamam dia e noite,
e iria fazê-los esperar muito tempo?
Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa.
Mas quando voltar o Filho do homem,
encontrará fé sobre a terra?»

Palavra da salvação.


