
A decorrer nA pAróquiA...

AgendA pArA JAneiro

dia 05 · Epifania do Senhor, “Ceia de Reis”
dia 12 · Baptismo do Senhor
dia 26 · Palavra do Senhor

encontros de formAção e orAção

domingos · Grupo do Crisma de Adultos · 11h00 (retoma as 
sessões a 5 de Janeiro)
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 da Paróquia da 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 251 · 05-01-2020 · Ano 14

FALA o pApA FrAnciSco

Gostaria de dizer a quem perdeu a força de 
procurar e está cansado, a quem, oprimido pela 
escuridão da vida, apagou o desejo: levanta-te, 

ânimo, a luz de Jesus sabe vencer as trevas  
mais escuras — levanta-te, coragem!

« [... Na] nossa vida existem diversas estrelas, luzes que bri-
lham e orientam. Compete a nós escolher quais seguir. Por 
exemplo, existem luzes intermitentes, que se apagam e se 
acendem, como as pequenas satisfações da vida: embora 
sejam boas, não são suficientes, porque duram pouco e 
não dão a paz que procuramos. Depois, existem as  luzes 
deslumbrantes, da ribalta, do dinheiro e do sucesso, que 
prometem tudo e imediatamente: são sedutoras, mas com 
a sua força obcecam e fazem passar dos sonhos de glória 
para escuridão mais espessa. Ao contrário, os Magos con-
vidam a seguir uma  luz estável, uma luz  suave, que não 
esmorece, porque não é deste mundo: provém do céu e 
resplandece... onde? No coração!

Esta luz verdadeira é a luz do Senhor, ou melhor, é o 
próprio Senhor. Ele é a nossa luz: uma luz que não ofusca, 
mas acompanha e dá uma alegria única. Esta luz é para 
todos e interpela cada um: assim podemos sentir dirigido 
a nós o hodierno convite do profeta Isaías: «Levanta-te, 
eis a tua luz!» (60,1). Assim dizia Isaías, profetizando este 
júbilo de hoje a Jerusalém: «Levanta-te, eis a tua luz!». No 
início de cada dia podemos aceitar este convite: Levanta-
-te, eis a tua luz, segue hoje no meio das numerosas estre-
las cadentes no mundo, a estrela resplandecente de Jesus! 
Seguindo-a, teremos a alegria, como aconteceu com os 
Magos que, «ao ver aquela estrela, ficaram repletos de 
profunda alegria» (Mt 2,10), pois onde há Deus, há ale-
gria. Quem encontrou Jesus, experimentou o milagre da 
luz que rasga as trevas e conhece esta luz que ilumina e 
esclarece. Com grande respeito, gostaria de convidar todos 
a não ter medo desta luz e a abrir-se ao Senhor. Sobretudo, 
gostaria de dizer a quem perdeu a força de procurar e está 
cansado, a quem, oprimido pela escuridão da vida, apagou 
o desejo: levanta-te, ânimo, a luz de Jesus sabe vencer as 
trevas mais escuras — levanta-te, coragem! »

Excerto da alocução do Papa Francisco no Angelus da Epifania do 
Senhor, na Praça de São Pedro, em 6 de janeiro de 2017

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

www.paroquia-areosa.pt > Actividades > downloads
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Isaías 60,1-6 — Salmo 71(72)  
Carta aos Efésios 3,2-3a.5-6 — S. Mateus 2,1-12

EVANGELhO DE N.S. JESuS CRISTO SEGuNDO SãO MATEuS  
(MT 2,1-12)

Viemos do Oriente  
adorar o Rei

comentário
A festa dos Magos prolonga a alegria do mistério do Natal. Revela-se o mistério, dobram-se os joelhos. 
Natal celebra o nascimento do Salvador; Epifania manifesta o Verbo de Deus em Pessoa. Na noite de 
Natal os anjos cantam; na vinda dos Magos o mundo adora. A ternura de um Menino revela-nos a face 
de Deus. O mistério da Epifania também proclama aos homens a realeza de Cristo. A festa da Epifania 
é a nossa festa, Menino Jesus de toda a gente. Com os Magos gentios todo o mundo pagão caminha 
para Belém. Com eles, “os gentios recebem a mesma herança, beneficiam da mesma promessa”. “O rei 
Herodes ficou perturbado”. A perturbação do rei e da cidade, representa um mundo de privilégios que 
desaba. “Nós vimos a sua estrela”. Seguindo a estrela, vamos em busca de Deus que nos espera em 
qualquer lugar ou situação. O mistério da Epifania atualiza em nós estrelas de graça, buscas e encontros.

comentário
O mistério da Santíssima Trindade revelou-se hoje entre os homens. “E dos céus fez-se 
ouvir uma voz”. Deus revelou-se Pai. Deus mostrou-se Pai ao dar-nos o seu Filho Jesus. 
Deus amou tanto o mundo que O entregou à morte, como a maior prova de amor. “Este 
é o meu Filho muito amado”. Deus revelou-se Filho. Jesus é o Filho muito amado do Pai. 
O Filho de Deus apareceu como um qualquer, assumindo a nossa condição e limites. 
Fez-se pecado por amor, aceitando a sua forma e consequências. “Jesus viu o Espírito 
de Deus”. Deus revelou-se Espírito Santo. A sombra do Espírito Santo recobre todo o 
mistério da redenção. A água é o símbolo do Espírito Santo. Onde o Espírito descer há 
purificação e Batismo. Desce o Espírito Santo para a investidura messiânica de Jesus. 
Sagrado pelo Espírito, vai Jesus cumprir a sua missão de Sacerdote, Profeta e Rei. Só 
batizados no amor seremos filhos, os muito amados do Pai.

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia,
nos dias do rei herodes,
quando chegaram a Jerusalém uns Magos vindos  

do Oriente.
«Onde está – perguntaram eles –
o rei dos judeus que acaba de nascer?
Nós vimos a sua estrela no Oriente
e viemos adorá-l’O».
Ao ouvir tal notícia, o rei herodes ficou perturbado,
e, com ele, toda a cidade de Jerusalém.
Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo
e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias.
Eles responderam:
«Em Belém da Judeia,
porque assim está escrito pelo Profeta:
‘Tu, Belém, terra de Judá,
não és de modo nenhum a menor
entre as principais cidades de Judá,
pois de ti sairá um chefe,
que será o Pastor de Israel, meu povo’».
Então herodes mandou chamar secretamente os Magos
e pediu-lhes informações precisas
sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela.
Depois enviou-os a Belém e disse-lhes:
«Ide informar-vos cuidadosamente acerca do Menino;
e, quando O encontrardes, avisai-me,
para que também eu vá adorá-l’O».
Ouvido o rei, puseram-se a caminho.
E eis que a estrela que tinham visto no Oriente
seguia à sua frente
e parou sobre o lugar onde estava o Menino.
Ao ver a estrela, sentiram grande alegria.
Entraram na casa,
viram o Menino com Maria, sua Mãe,
e, prostrando-se diante d’Ele, adoraram-n’O.
Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe presentes:
ouro, incenso e mirra.
E, avisados em sonhos
para não voltarem à presença de herodes,
regressaram à sua terra por outro caminho.

Palavra da salvação.

Naquele tempo,
Jesus chegou da Galileia
e veio ter com João Baptista ao Jordão,
para ser baptizado por ele.
Mas João opunha-se, dizendo:
«Eu é que preciso de ser baptizado por Ti,
e Tu vens ter comigo?».
Jesus respondeu-lhe:
«Deixa por agora;
convém que assim cumpramos toda a justiça».
João deixou então que Ele Se aproximasse.
Logo que Jesus foi baptizado, saiu da água.
Então, abriram-se os céus
e Jesus viu o Espírito de Deus
descer como uma pomba e pousar sobre Ele.
E uma voz vinda do Céu dizia:
«Este é o meu Filho muito amado,
no qual pus toda a minha complacência».

Palavra da salvação.

BAptiSmo do Senhor · Ano A · 12–01–2020

Is 42,1-4.6-7 — Salmo 28(29), 1a.2.3ac-4.3b.9b-10 (R. 11b) 
Actos 10,34-38 — S. Mateus Mt 3,13-17

EVANGELhO DE N.S. JESuS CRISTO SEGuNDO SãO MATEuS
(MT 3,13-17)

Depois de ter sido baptizado,  
Jesus viu o Espírito de Deus descer sobre Si
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