
A decorrer nA pAróquiA...

AgendA pArA OutubrO e nOvembrO

dia 25 · Reunião de pais da catequese
dia 27 · Reencontro MJXXI
dia 01 novembro · Dia de Todos os Santos
dia 02 · Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos
dia 09 · Magusto Paroquial
dia 24 · Festa de Cristo Rei

encOntrOs de fOrmAçãO e OrAçãO

domingos · Grupo do Crisma de Adultos · 11h00 (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 246 · 27-10-2019 · Ano 13

FALA o pApA FrAnciSco

É-nos pedida a coragem para lutar,  

não necessariamente para vencer; para anunciar, 

não necessariamente para converter

« [...] Hoje é tempo de missão e de coragem! Coragem 

para reforçar os passos vacilantes, de retomar o gosto 

de se consumir pelo Evangelho, de readquirir confiança 

na força que a missão tem em si. É tempo de coragem, 

mesmo se ter coragem não significa ter garantia de um 

sucesso. É-nos pedida a coragem para lutar, não neces-

sariamente para vencer; para anunciar, não necessaria-

mente para converter. É-nos pedida a coragem de ser-

mos alternativos no mundo, sem contudo jamais sermos 

polémicos ou agressivos. É-nos pedida a coragem de 

nos abrirmos a todos, sem nunca diminuir o absoluto 

e a unicidade de Cristo, único salvador de todos. É-nos 

pedida a coragem para resistir à incredulidade, sem nos 

tornarmos arrogantes. É-nos pedida também a coragem 

do publicano do Evangelho [Lc 18,13] que, com humil-

dade, nem sequer ousava erguer os olhos ao céu, mas 

batia a mão no peito dizendo: “Ó Deus, tem piedade 

de mim, que sou pecador”. Hoje é tempo de coragem! 

Hoje é necessária coragem!

A Virgem Maria, modelo da Igreja “em saída” e dócil 

ao Espírito Santo, nos ajude a sermos todos, em virtude 

do nosso Batismo, discípulos missionários para levar a 

mensagem da salvação à inteira família humana. »

Excerto da alocução do Papa Francisco no Angelus do  

XXX Domingo do Tempo Comum na Praça de São Pedro,  

em 23 de Outubro 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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XXX domingo do Tempo comum · Ano c · 27–10–2019

Ben Sira 35,15b-17.20-22a (gr. 12-14.16-18) — Salmo 33,2-3.17-19.23  
II Carta a Timóteo 4,6-8.16-18 — S. Lucas 18,9-14

EVAnGELHO DE n.S. JESuS CRISTO SEGunDO SãO LuCAS  
(LC 18,9-14)

O publicano desceu justificado para sua casa,  
e o fariseu não

AMAR COMO JESUS AMOU

Por vezes, procuramos corrigir ou converter um peca-
dor repreen dendo-o, criticando os seus erros e o seu 
comportamento injusto. A atitude de Jesus com Zaqueu 
indica-nos outro caminho: o de mostrar a quem erra o 
seu valor, aquele valor que Deus continua a ver, não 
obstante tudo, apesar de todas as suas faltas. Isto pode 
provocar uma surpresa positiva, que enternece o cora-
ção e impele a pessoa a descobrir o bem que tem dentro 
de si. É dando confiança às pessoas que as fazemos 
crescer e mudar. É assim que Deus se comporta com to-
dos nós: não fica bloqueado pelos nossos pecados, mas 
supera-os com o amor e faz-nos sentir a nostalgia do 
bem. Todos sentimos esta nostalgia do bem depois de 
um erro. E assim faz o nosso Deus Pai, assim faz Jesus. 
Não existe uma pessoa que não tenha algo de bom. E 
Deus olha para isso, para a tirar do mal.

Papa Francisco, Angelus, 30 de Outubro de 2016

comentário
Vamos subir ao templo. Na intimidade de Deus se mostrará o fariseu ou o publicano que nós 
somos. “Dou-vos graças por não ser como o resto dos homens”. Assim rezava o fariseu. A oração 
dele era a glorificação da sua pessoa, o auto-elogio dos seus méritos e virtudes. Não era oração, 
mas suborno. A Deus não se ama por conta e medida, mas ama-se dando tudo. O fariseu detém-se 
no primado da lei sobre o amor. “Sepulcros branqueados”. “Meu Deus, tende compaixão de mim 
que sou pecador”. Assim rezava o publicano. Apresenta-se ao Senhor, de mãos vazias, pobre e 
distante. Não apoia a oração em boas obras, mas apenas no amor misericordioso. A  verdadeira 
humildade está em ser o que sou e ocupar o meu lugar. “O publicano desceu justificado, e o fariseu 
não”. Os juízos de Deus são diferentes dos nossos. “Quem se humilha será exaltado”. A humildade  
é a força dos pobres, o segredo que opera maravilhas. Humildade é amor; por isso eleva e exalta. 
A única elevação sólida e verdadeira é a que se apoia em Cristo, pedra fundamental.

comentário
Foi um pecador público que Jesus escolheu para O receber em casa. Hospedou-se na vida de 
Zaqueu e hospedou-se na minha. “Esforçava-se por ver Jesus”. Era desejo que vinha de longe e 
tinha raízes fundas na misericórdia de Deus, que não odeia nada e de todos se compadece. Passou 
à porta de muitos, mas poucos se abriram ao seu apelo. A semente da graça germina onde menos 
se espera. Em resposta às faltas do homem, Deus disfarça e fecha os olhos para que deles se 
arrependam. “Por causa da multidão”. Não é fácil ver Jesus. Todos somos de “pequena estatura”, 
impedidos pela multidão das preocupações terrenas. “Preciso de ficar hoje em tua casa”. Deus dá 
sempre mais do que pedimos. Zaqueu só queria ver; mas Jesus queria salvar. “Não vim chamar os 
justos, mas os pecadores”. “Vou dar aos pobres metade dos meus bens”. Repartir bens, dar-se a si 
é sinal de salvação e vida nova. Zaqueu ao sentir-se amado, quer sentir a alegria de amar também.

naquele tempo,
Jesus disse a seguinte parábola
para alguns que se consideravam justos
e desprezavam os outros:
«Dois homens subiram ao templo para orar;
um era fariseu e o outro publicano.
O fariseu, de pé, orava assim:
‘Meu Deus, dou-Vos graças
por não ser como os outros homens,
que são ladrões, injustos e adúlteros,
nem como este publicano.
Jejuo duas vezes por semana
e pago o dízimo de todos os meus rendimentos’.
O publicano ficou à distância
e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao Céu;
mas batia no peito e dizia:
‘Meu Deus, tende compaixão de mim,
que sou pecador’.
Eu vos digo que este desceu justificado para sua casa
e o outro não.
Porque todo aquele que se exalta será humilhado
e quem se humilha será exaltado».

Palavra da salvação.

naquele tempo,
Jesus entrou em Jericó  

e começou a atravessar a cidade.
Vivia ali um homem rico chamado Zaqueu,
que era chefe de publicanos.
Procurava ver quem era Jesus,
mas, devido à multidão, não podia vê-l’O,
porque era de pequena estatura.
Então correu mais à frente e subiu a um sicómoro,
para ver Jesus, que havia de passar por ali.
Quando Jesus chegou ao local,
olhou para cima e disse-lhe:
«Zaqueu, desce depressa,
que Eu hoje devo ficar em tua casa».
Ele desceu rapidamente
e recebeu Jesus com alegria.
Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo:
«Foi hospedar-Se em casa dum pecador».
Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao Senhor, 

dizendo:
«Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens
e, se causei qualquer prejuízo a alguém,
restituirei quatro vezes mais».
Disse-lhe Jesus:
«Hoje entrou a salvação nesta casa,
porque Zaqueu também é filho de Abraão.
Com efeito, o Filho do homem veio procurar e salvar
o que estava perdido».

Palavra da salvação.

XXXi domingo do Tempo comum · Ano c · 03–11–2019

Sabedoria 11,22–12,2 — Salmo 144,1-2.8-11.13cd-14  
II Carta aos Tessalonicenses 1,11–2,2 — S. Lucas 19,1-10

EVAnGELHO DE n.S. JESuS CRISTO SEGunDO SãO LuCAS
(LC 19,1-10)

O Filho do homem veio procurar e salvar  
o que estava perdido


