
A decorrer nA pAróquiA...

AgendA pArA Fevereiro

dia 15 · I Festival Amostra de Teatro da Areosa · 21h30 (Multiusos)
dia 24 ·  Baile de Carnaval · 19h30 (Multiusos) · 

Reservas: 914 612 195 / 926 160 185
dia 25 · Carnaval
início da quaresma — “ Todos aqui renascemos! ”
dia 26 · Quarta-feira de Cinzas · 21h30
dia 29 · Sarau “Somos uma Comunidade Viva” · 21h30 (Multiusos)

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
NOSSA SENHORA
DA AREOSA
N.º 254 · 16-02-2020 · Ano 14

FALA o pApA FrAnciSco

« Jesus não pede aos seus discípulos que  
suportem o mal, aliás, pede que reajam, e não  

com outro mal, mas com o bem. Só assim se 
interrompe a corrente do mal. »

« No evangelho [deste VII Domingo] — uma daquelas páginas 

que melhor exprimem a «revolução cristã» — Jesus mostra 

o caminho da verdadeira justiça mediante a lei do amor que 

supera a de Talião, ou seja, «olho por olho, dente por dente». 

Esta antiga regra impunha que se infligisse aos transgressores 

uma pena equivalente aos danos causados: a morte a quem 

tinha matado, a amputação a quem tinha ferido alguém, 

e assim por diante. Jesus não pede aos seus discípulos que 

suportem o mal, aliás, pede que reajam, e não com outro 

mal, mas com o bem. Só assim se interrompe a corrente do 

mal: um mal leva a outro mal, outro mal leva a mais outro... 

Interrompe-se esta corrente de mal, e as coisas mudam deve-

ras. Com efeito o mal é um “vazio”, um vazio de bem, e um 

vazio não se pode encher com outro vazio, mas só com um 

“cheio”, ou seja, com o bem. A represália nunca leva à resolu-

ção dos conflitos. “Tu tramaste contra mim, vais pagar”: isto 

nunca resolve um conflito, nem sequer é cristão.

Para Jesus, a rejeição da violência pode exigir também 

a renúncia a um direito legítimo; e dá alguns exemplos: 

apresentar a outra face, ceder a própria veste ou o próprio 

dinheiro, aceitar outros sacrifícios. Mas esta renúncia não 

significa dizer que as exigências da justiça são ignoradas ou 

contraditas; não, ao contrário, o amor cristão, que se mani-

festa de modo especial na misericórdia, representa uma rea-

lização superior da justiça. Aquilo que Jesus nos quer ensinar 

é a clara distinção que devemos fazer entre a justiça e a vin-

gança. Distinguir entre justiça e vingança. A vingança nunca 

é justa. É-nos consentido pedir justiça; é nosso dever praticar 

a justiça. Ao contrário, é-nos proibido vingar-nos ou fomentar 

de qualquer forma a vingança, enquanto expressão do ódio 

e da violência. [...] »

Excerto da alocução do Papa Francisco no VII Domingo do Tempo 
Comum, na Praça de São Pedro, em 18 de fevereiro de 2017

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

www.paroquia-areosa.pt > Actividades > downloads



E se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado,
corta-a e lança-a para longe de ti,
porque é melhor que se perca um só dos teus membros,
do que todo o corpo ser lançado na Geena.
Também foi dito:
‘Quem repudiar sua mulher dê-lhe certidão de repúdio’.
Eu, porém, digo-vos:
Todo aquele que repudiar sua mulher,
salvo em caso de união ilegítima,
expõe-na ao adultério.
E quem se casar com uma repudiada comete adultério.
Ouvistes ainda que foi dito aos antigos:
‘Não faltarás ao que tiveres jurado,
mas cumprirás diante do Senhor o que juraste’.
Eu, porém, digo-vos que não jureis em caso algum:
nem pelo Céu, que é o trono de Deus;
nem pela terra, que é o escabelo dos seus pés;
nem por Jerusalém, que é a cidade do grande Rei.
Também não jures pela tua cabeça,
porque não podes fazer branco ou preto um só cabelo.
A vossa linguagem deve ser: ‘Sim, sim; não, não’.
O que passa disto vem do Maligno».

Palavra da salvação.

Vi domingo do Tempo comum · Ano A · 16–02–2020

Ben-Sirá 15,16-21 (15-20) — Salmo 118(119),1-2.4-5.17-18.33-34 (R. 1b) 
I Carta aos Coríntios 2,6-10 — S. Mateus 5,17-37

EVANGElhO DE N.S. JESuS CRISTO SEGuNDO SãO MATEuS  
(MT 5,17-37)

Foi dito aos antigos... Eu, porém, digo-vos...

comentário
Jesus vem fazer novas todas as coisas. Todos lhe chamam Mestre. “Fala como quem tem autoridade”. 
Cristo é o senhor da Lei, senhor do sábado. “Não vim revogar a Lei, mas dar pleno cumprimento”. Cristo 
não é um contestador vulgar, demolidor de profissão. Cristo não vem revogar a Lei, mas completá-la. 
Quem quiser cumprir a Lei, fazendo a vontade do Pai, tem de obedecer como Ele obedeceu, amar como 
Ele amou. “A plenitude da Lei está no amor”. Já não basta cumprir. É preciso amor. Em Cristo morto e 
ressuscitado a Lei fez-se amor. Cumprir a Lei Nova é amar sem medida. “Se a vossa justiça não superar 
a dos escribas e fariseus…” Justiça quer dizer santidade. A santidade não vem das obras da Lei, mas das 
obras do amor praticadas na graça de Jesus Cristo. “Sim, sim; não, não”. É a linguagem dos simples, dos 
corações humildes e puros. Tomam atitudes claras e constantes diante de Deus e dos homens. Atuam 
como dizem. Na Lei Nova de Cristo o Espírito Santo é a Lei. Amor é Lei. Isto basta!

comentário
Quem quiser ser perfeito, tem de amar todos os homens, até os próprios inimigos. Não 
há vida cristã sem amar como Cristo ama. “Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste”. 
O que nos distingue como Filhos de Deus é o amor misericordioso, com que amamos 
todos os homens. É mandamento novo. Quando o cristão perdoa, eleva-se à altura 
de Deus, ama com o coração do Pai. Quem perdoa, eleva-se; mas quem se vinga, 
amesquinha-se. Perdoar é a riqueza do pobre, a grandeza do ofendido. “Amai os vossos 
inimigos”. Porquê? Porque Deus os ama, porque Cristo nos manda perdoar. Deus ama-
nos perdoando. Como devemos perdoar? Perdoar sempre e em tudo. “O homem vê as 
aparências, mas Deus vê o coração”. O amor misericordioso é que tem sempre razão. 
Jesus não proíbe a defesa, mas a vingança. “Se fiz mal, diz-me em quê; se falei bem, 
porque me bates?” Ensina-nos a defender-nos com paciência e mansidão.

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Não penseis que vim revogar a lei ou os Profetas;
não vim revogar, mas completar.
Em verdade vos digo:
Antes que passem o céu e a terra,
não passará da lei a mais pequena letra
ou o mais pequeno sinal,
sem que tudo se cumpra.
Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos,
por mais pequenos que sejam,
e ensinar assim aos homens,
será o menor no reino dos Céus.
Mas aquele que os praticar e ensinar
será grande no reino dos Céus.
Porque Eu vos digo:
Se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus,
não entrareis no reino dos Céus.
Ouvistes que foi dito aos antigos:
‘Não matarás; quem matar será submetido a julgamento’.
Eu, porém, digo-vos:
Todo aquele que se irar contra o seu irmão
será submetido a julgamento.
Quem chamar imbecil a seu irmão
será submetido ao Sinédrio,
e quem lhe chamar louco
será submetido à Geena de fogo.
Portanto, se fores apresentar a tua oferta ao altar
e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti,
deixa lá a tua oferta diante do altar,
vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão
e vem depois apresentar a tua oferta.
Reconcilia-te com o teu adversário,
enquanto vais com ele a caminho,
não seja caso que te entregue ao juiz,
o juiz ao guarda, e sejas metido na prisão.
Em verdade te digo:
Não sairás de lá, enquanto não pagares o último centavo.

Ouvistes que foi dito: ‘Não cometerás adultério’.
Eu, porém, digo-vos:
Todo aquele que olhar para uma mulher com maus desejos
já cometeu adultério com ela no seu coração.
Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado,
arranca-o e lança-o para longe de ti,
pois é melhor perder-se um só dos teus olhos
do que todo o corpo ser lançado na Geena.

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Ouvistes que foi dito aos antigos:
‘Olho por olho e dente por dente’.
Eu, porém, digo-vos:
Não resistais ao homem mau.
Mas se alguém te bater na face direita,
oferece-lhe também a esquerda.
Se alguém quiser levar-te ao tribunal,
para ficar com a tua túnica,
deixa-lhe também o manto.
Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma milha,
acompanha-o durante duas.
Dá a quem te pedir
e não voltes as costas a quem te pede emprestado.
Ouvistes que foi dito:
‘Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo’.
Eu, porém, digo-vos:
Amai os vossos inimigos
e orai por aqueles que vos perseguem,
para serdes filhos do vosso Pai que está nos Céus;
pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus
e chover sobre justos e injustos.
Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis?
Não fazem a mesma coisa os publicanos?
E se saudardes apenas os vossos irmãos,
que fazeis de extraordinário?
Não o fazem também os pagãos?
Portanto, sede perfeitos,
como o vosso Pai celeste é perfeito».

Palavra da salvação.

Vii domingo do Tempo comum · Ano A · 23–02–2020

levítico 19,1-2.17-18 — Salmo 102(103),1-2.3-4.8.10.12-13 (R. 8a)  
I Carta aos Coríntios 3,16-23 — S. Mateus 5,38-48

EVANGElhO DE N.S. JESuS CRISTO SEGuNDO SãO MATEuS
(MT 5,38-48)

Amai os vossos inimigos
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