
A decorrer nA pAróquiA...

AgendA pArA Fevereiro

dia 02 · Apresentação do Senhor no Templo
dia 08 · Dia Paroquial do Doente
dia 25 · Carnaval
início da quaresma
dia 26 · Quarta-feira de Cinzas

encontros de FormAção e orAção

domingos · Grupo do Crisma de Adultos · 11h00
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
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FALA o pApA FrAnciSco

« Nós somos reconhecíveis como verdadeiros 
discípulos d’Aquele que é a Luz do mundo, não 

pelas palavras, mas pelas nossas obras »

« [...] Jesus convida-nos a ser um reflexo da sua luz, através 
do testemunho das boas obras. E diz: «Assim resplandeça a 
vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas 
obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus» (Mt 5,16). 
Estas palavras frisam que nós somos reconhecíveis como ver-
dadeiros discípulos d’Aquele que é a Luz do mundo, não pelas 
palavras, mas pelas nossas obras. Com efeito, é sobretudo o 
nosso comportamento que — no bem e no mal — deixa um 
sinal nos outros. Por conseguinte, temos uma tarefa e uma 
responsabilidade pelo dom recebido: a luz da fé, que está em 
nós por meio de Cristo e da ação do Espírito Santo, não a 
devemos reter como se fosse nossa propriedade. Ao contrá-
rio, estamos chamados a fazê-la resplandecer no mundo, a 
doá-la aos outros mediante as boas obras. E quanta necessi-
dade tem o mundo da luz do Evangelho que transforma, cura 
e garante a salvação a quem o acolhe! Devemos levar esta luz 
com as nossas boas obras.

A luz da nossa fé, doando-se, não se apaga mas reforça-
se. Ao contrário, pode vir a faltar se não a alimentarmos com 
o amor e com as obras de caridade. Assim a imagem da luz 
encontra-se com a do sal. Com efeito, a página evangélica 
diz-nos que, como discípulos de Cristo, somos também «o sal 
da terra» (v. 13). O sal é um elemento que, ao dar sabor, pre-
serva os alimentos da alteração e da corrupção — na época 
de Jesus não havia frigoríficos! Por conseguinte, a missão dos 
cristãos na sociedade é dar «sabor» à vida com a fé e com o 
amor que Cristo nos doou, e ao mesmo tempo manter distan-
tes os germes poluidores do egoísmo, da inveja, da difama-
ção, e assim por diante. Estes germes corroem o tecido das 
nossas comunidades que, ao contrário, devem resplandecer 
como lugares de acolhimento, solidariedade e reconciliação. 
Para desempenhar esta missão, é preciso que nós mesmos 
sejamos os primeiros a libertar-nos da degeneração destrui-
dora das influências mundanas, contrárias a Cristo e ao Evan-
gelho; e esta purificação nunca termina, deve ser feita conti-
nuamente, todos os dias! [...] »

Excerto da alocução do Papa Francisco no V Domingo do Tempo 
Comum, na Praça de São Pedro, em 7 de fevereiro de 2017

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

www.paroquia-areosa.pt > Actividades > downloads



Não se afastava do templo,
servindo a Deus noite e dia, com jejuns e orações.
Estando presente na mesma ocasião,
começou também a louvar a Deus
e a falar acerca do Menino
a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém.
Cumpridas todas as prescrições da Lei do Senhor,
voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré.
Entretanto, o Menino crescia
e tornava-Se robusto, enchendo-Se de sabedoria.
E a graça de Deus estava com Ele.

Palavra da salvação.

FeStA dA ApreSentAção do Senhor · Ano A · 02–02–2020

Malaquias 3,1-4 — Salmo 23(24),7.8.9.10 (R. 10b) 
Carta aos Hebreus 2,14-18 — S. Lucas 2,22-40

EVANGELHO DE N.S. JESuS CRISTO SEGuNDO SãO LuCAS  
(LC 2,22-40)

Os meus olhos viram  
a vossa salvação

comentário
Jesus é levado ao Templo para ser oferecido ao Pai. Começa ali a oferta dolorosa que terminará 
na cruz. E Maria, sua Mãe, estava lá, comprometida na mesma oferta e formando com seu Filho a 
mesma hóstia imaculada. O altar daquela Missa foram os braços de Maria. “Maria e José levaram 
Jesus a Jerusalém”. Pelos braços de Maria, toda a humanidade foi ao Templo e, com Jesus, sobe 
ao Pai. Nos braços de Maria a humanidade e o universo tornam-se com Cristo a oblação pura. 
Por Cristo oferecemos ao Pai tudo o que somos e temos. “Deviam oferecer em sacrifício um par 
de rolas”. Assim o fizeram José Maria. Era o sacrifício dos pobres, como lhes competia. Pagaram 
depois o seu resgate prescrito pela lei e voltaram para casa com o seu tesouro. A partir de agora 
Jesus é nosso, porque foi o Pai que no-lo deu. “Simeão recebeu-0 em seus braços”. Apresentação 
do Senhor é a festa da luz. O Menino que nasceu é a Luz para se revelar aos pagãos”. “E a graça 
de Deus estava n’Ele”. E a graça de Deus está em mim.

comentário
O sal da terra e a luz do mundo é Cristo. Ser cristão é saber Cristo, saboreá-Lo. 
Tenho de tomar-Lhe o gosto para O saber anunciar. O cristão é o bom apreciador de 
Cristo. “Vós sois o sal da terra”. Através do cristão, Cristo continua a ser no mundo 
o sal que preserva e purifica. O cristão é a força nova que conserva o mundo e 
fecunda a história no seu crescimento. O cristão, à maneira do sal, dissolve-se em 
Cristo e nos outros. O amor entre os homens faz crescer na boca dos homens o 
sabor novo de Cristo: “Vê como se amam”. “Vós sois a luz do mundo”. A luz que em 
nós brilha é o Cristo ressuscitado. Quando praticarmos boas obras, seremos luz de 
Cristo.  Para a luz crescer em mim , tenho de acendê-la nos outros. Ser luz é amar. 
As obras do amor são a luz que convence, o calor que fecunda. Só quem ama o 
seu irmão permanece na luz. Ser luz supõe comunhão. Quando amamos o próximo, 
somos testemunhas da luz e mostramos aos homens que Deus é Amor.

Ao chegarem os dias da purificação, segundo a Lei de Moisés,
Maria e José levaram Jesus a Jerusalém,
para O apresentarem ao Senhor,
como está escrito na Lei do Senhor:
«Todo o filho primogénito varão será consagrado ao Senhor»,
e para oferecerem em sacrifício
um par de rolas ou duas pombinhas,
como se diz na Lei do Senhor.
Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão,
homem justo e piedoso,
que esperava a consolação de Israel;
e o Espírito Santo estava nele.
O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria
antes de ver o Messias do Senhor;
e veio ao templo, movido pelo Espírito.
Quando os pais de Jesus trouxeram o Menino
para cumprirem as prescrições da Lei no que lhes dizia respeito,
Simeão recebeu-O em seus braços
e bendisse a Deus, exclamando:
«Agora, Senhor, segundo a vossa palavra,
deixareis ir em paz o vosso servo,
porque os meus olhos viram a vossa salvação,
que pusestes ao alcance de todos os povos:
luz para se revelar às nações
e glória de Israel, vosso povo».
O pai e a mãe do Menino Jesus estavam admirados
com o que d’Ele se dizia.
Simeão abençoou-os
e disse a Maria, sua Mãe:
«Este Menino foi estabelecido
para que muitos caiam ou se levantem em Israel
e para ser sinal de contradição;
– e uma espada trespassará a tua alma –
assim se revelarão os pensamentos de todos os corações».
Havia também uma profetiza,
Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser.
Era de idade muito avançada
e tinha vivido casada sete anos após o tempo de donzela
e viúva até aos oitenta e quatro.

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Vós sois o sal da terra.
Mas se ele perder a força, com que há-de salgar-se?
Não serve para nada,
senão para ser lançado fora e pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte;
nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo  

do alqueire,
mas sobre o candelabro,
onde brilha para todos os que estão em casa.
Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens,
para que, vendo as vossas boas obras,
glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus».

Palavra da salvação.

V domingo do tempo comum · Ano A · 09–02–2020

Is 58,7-10 — Salmo 111(112),4-8a.9  
I Carta aos Coríntios 2,1-5 — S. Mateus 5,13-16

EVANGELHO DE N.S. JESuS CRISTO SEGuNDO SãO MATEuS
(MT 5,13-16)

Vós sois a luz  
do mundo
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