
A decorrer nA pAróquiA...

AgendA pArA MArÇO
quaresma — “ Todos aqui renascemos! ”
dia 01 · Dia da Comunidade
dia 06 · Via Sacra (Pastoral Familiar) · 21h30 (Igreja)
dias 06 a 28 · CPM (sextas e sábados às 21h30)
dia 08 ·  Festa de S. João de Deus 

Gala Solidária da ABA e da Escola de Música de Santa 
Cecília · 16h00 (Multiusos)

dia 13 · Via Sacra (Grupo de Oração Escuta Israel) · 21h30 (Igreja)
dia 14 · I Festival Amostra de Teatro da Areosa · 21h30 (Multiusos)
dia 20 · Via Sacra (Escuteiros) · 21h30 (Igreja)
dia 22 · Dia do Pai
dia 27 · Via Sacra (Plataforma Juvenil) · 21h30 (Igreja)
dia 28 · I Festival Amostra de Teatro da Areosa · 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
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FALA o pApA FrAnciSco

« Satanás quer desviar Jesus do caminho  
da obediência e da humilhação — porque sabe 

que assim, por essa via, o mal será derrotado — e 
levá-lo pelo falso atalho do sucesso e da glória »

« [...] Mediante [a] tríplice tentação, Satanás quer desviar 
Jesus do caminho da obediência e da humilhação — porque 
sabe que assim, por essa via, o mal será derrotado — e levá-lo 
pelo falso atalho do sucesso e da glória. Mas as flechas vene-
nosas do diabo são todas “detidas” por Jesus com o escudo 
da Palavra de Deus (vv. 4.7.10.), que exprime a vontade do 
Pai. Jesus não profere qualquer palavra própria: responde 
somente com a Palavra de Deus. E assim o Filho, repleto da 
força do Espírito Santo, sai vitorioso do deserto.

Durante os quarenta dias da Quaresma, somos convida-
dos como cristãos a seguir os passos de Jesus e a enfrentar o 
combate espiritual contra o Maligno com a força da Palavra 
de Deus. Não com a nossa palavra, não chega. A palavra de 
Deus: ela tem a força para derrotar Satanás. Por esta razão, é 
necessário familiarizar-se com a Bíblia: lê-la frequentemente, 
meditá-la, assimilá-la. A Bíblia contém a Palavra de Deus, que 
é sempre atual e eficaz. Alguém disse: o que aconteceria se 
tratássemos a Bíblia como tratamos o nosso telemóvel? Se a 
trouxéssemos sempre connosco, ou pelo menos o pequeno 
Evangelho de bolso, o que aconteceria? Se voltássemos atrás 
quando o esquecemos: se te esqueces do telemóvel — oh, 
não o tenho, volto atrás para o procurar; se a abríssemos 
várias vezes por dia; se lêssemos as mensagens de Deus con-
tidas na Bíblia como lemos as mensagens do telemóvel, o que 
aconteceria? Obviamente, a comparação é paradoxal, mas faz 
refletir. Com efeito, se tivéssemos sempre a Palavra de Deus 
no coração, nenhuma tentação poderia afastar-nos de Deus e 
nenhum obstáculo nos poderia fazer desviar do caminho do 
bem; saberíamos vencer as insinuações quotidianas do mal 
que está em nós e fora de nós; seríamos mais capazes de 
levar uma vida ressuscitada segundo o Espírito, acolhendo e 
amando os nossos irmãos, especialmente os mais débeis e 
necessitados, e também os nossos inimigos. [...] »

Excerto da alocução do Papa Francisco no I Domingo da Quaresma,  
na Praça de São Pedro, em 5 de março de 2017

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

www.paroquia-areosa.pt > Actividades > downloads



O prefixo «re», de regeneração ou renascimento, evocado pelo nosso 
Bispo, D. Manuel Linda, no Pórtico ao Plano Diocesano de Pastoral, 

inspira-nos a retomar a ideia da caminhada anterior, com o mote “Todos aqui 
nascemos”, para oferecer agora a proposta de um caminho batismal e 
quaresmal, que nos conduza à celebração da Páscoa, sob o lema “Todos aqui 
renascemos”.

Aliás, o tempo já vivido na caminhada anterior, que nos levou à celebração 
cristã do mistério do Natal, não nos faz esquecer que a encarnação redentora 
do Filho de Deus é já início da Páscoa de Cristo. O abaixamento de Deus, que 
veio até nós, deposto no berço da nossa humanidade, é apenas o início 
daquela descida que levará Cristo à mansão dos mortos, para daí nos levantar 
e ressuscitar com Ele.

A ideia de «renascer», de regenerar, de renovar, de reconduzir à luz da fé, 
aplica-se agora, com toda a propriedade, a este tempo favorável da Quaresma, 
que é caminho e iniciação à Páscoa, e por isso, tempo primaveril de “renascer”, 
seja pela celebração dos sacramentos da iniciação cristã, seja pela renovação 
das promessas batismais, seja por uma radical conversão de vida, que nos 
permita alcançar o perdão dos pecados e uma vida nova, para assim chegarmos 
de coração purificado à celebração do mistério pascal de Cristo (cf. Orações de 
Bênção das Cinzas).

Por isso, este prefixo “re”, de renovação da vida (Bar 3,2), acompanhar-
-nos-á da Quaresma à Páscoa de vários modos: renunciar (1.º domingo), revestir 
(2.º domingo), renovar (3.º domingo), reconhecer (4.º domingo), reviver 
(5.º domingo), reinar (domingo de Ramos) e ressuscitar (domingo de Páscoa).

Esta linha de continuidade permite-nos manter o foco batismal, usando a 
mesma imagem ou símbolo da videira, a partir da alegoria inspiradora de todo 
este ano pastoral “Como os ramos na videira”. [...]

Na alegoria da videira, Jesus faz referência a duas ações do Pai, o Agricultor: 
“Ele corta todo o ramo que não dá fruto em Mim e limpa o que dá fruto, para 
que dê mais fruto ainda” (Jo 15, 1-2). Os dois verbos usados têm a mesma raiz 
e sugerem-nos uma verdadeira e radical operação (corte) de limpeza. Esta 
alegoria da videira e a ação do Pai permite-nos aproveitar e aplicar aos exercícios 
espirituais e às finalidades da Quaresma a imagem da poda, que, segundo os 
entendidos, é também diversa na sua ação e na sua finalidade. [...]

Façamos dos exercícios quaresmais uma espécie de operação radical de 
poda (d)e limpeza, de despoluição interior, de modo a reviver a frescura da água, 
a recobrar a transparência da luz, a provocar a regeneração da nossa vida e graça 
batismais. As sugestões práticas de cada semana ajudam-nos a reciclar» as 
propostas tradicionais da Igreja para este tempo (oração, jejum, esmola) tendo 
em conta a realidade social e cultural dos nossos dias, mas sem esvaziar o sentido 
da penitência.

Diocese do Porto

i doMinGo dA quAreSMA · Ano A · 01–03–2020

Genesis 2,7-9; 3,1-7 — Salmo 50(51),3-4.5-6a.12-13.14.17 (R. cf. 3a)
Carta aos Romanos 5,12-19 — S. Mateus 4,1-11

EVANGELhO DE N.S. JESuS CRISTO SEGuNDO SãO MATEuS  
(MT 4,1-11)

Jesus jejua durante quarenta dias e é tentado

comentário
Quaresma é preparação para a Páscoa. Quaresma é anúncio de morte e ressurreição. O cristão só 
pode aceitar a cruz se estiver associado já à ressurreição do Senhor. Pela vivência do nosso Batismo 
e celebração da penitência ressuscita o Cristo que nós somos. A vida cristã é tentação permanente. 
Vai connosco o Senhor tentado lançar fora o Príncipe deste mundo. “Jesus foi conduzido pelo 
Espírito Santo ao deserto para ser tentado”. Se era o “Filho muito amado”, tinha de prestar provas. 
Cristo quis ser tentado como um de nós para aprender na luta a ciência de obedecer. O Demónio 
tenta afastar Jesus da sua missão espiritual para a falsear e reduzir a um messianismo mágico e 
triunfalista, feito de glórias e poderios. Cristo quis sentir como nós o engano dos bens sensíveis, 
a sedução de glórias e grandezas. “Está escrito”. A resposta de Cristo e a nossa vêm na fidelidade 
à Palavra. A vitória de Cristo é a nossa. Pelo Batismo participamos na sua mesma vitória, porque 
“todo o que nasceu de Deus vence o mundo”. Quando entramos na luta já somos vencedores pela 
vitória de Cristo. “Tende coragem: Eu venci o mundo”.

comentário
Nesta caminhada de Páscoa segue connosco o Cristo transfigurado. Páscoa é difícil. Tem 
tentações e triunfos, morrer e ressuscitar. Entre anúncios de morte se revela e inaugura 
a glória da Ressurreição. “Este é o meu Filho muito amado: escutai-0”. O Senhor trans-
figurado é a resposta do Pai ao anúncio da Paixão, exaltando o Filho que se esvazia e se 
esconde. A voz do Pai proclama Jesus como Filho-Muito-Amado. Agora Jesus é o Verbo 
que temos de escutar, o Mestre que temos de seguir. “Escutai-0”. “Uma nuvem luminosa 
os cobriu”. A Encarnação de Cristo é a nuvem de que o Filho de Deus se reveste e nos 
cobre com a sua sombra, desde o presépio à Ressurreição. Cristo transfigurou-se para que 
eu me transfigure. Quando a minha vida for Cristo, então serei transfigurado. “Levantai-
vos e não temais”. Jesus veio libertar-nos do temor sagrado da nuvem do Sinai. Entrámos 
com Ele dentro do mistério, que nos penetra e sacia do amor inesgotável do Pai.

Naquele tempo,
Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto,
a fim de ser tentado pelo Diabo.
Jejuou quarenta dias e quarenta noites
e, por fim, teve fome.
O tentador aproximou-se e disse-lhe:
«Se és Filho de Deus,
diz a estas pedras que se transformem em pães».
Jesus respondeu-lhe:
«Está escrito: ‘Nem só de pão vive o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus’».
Então o Diabo conduziu-O à cidade santa,
levou-O ao pináculo do templo e disse-Lhe:
«Se és Filho de Deus,
lança-Te daqui abaixo, pois está escrito:
‘Deus mandará aos seus Anjos que te recebam nas suas mãos,
para que não tropeces em alguma pedra’».
Respondeu-lhe Jesus:
«Também está escrito: ‘Não tentarás o Senhor teu Deus’».
De novo o Diabo O levou consigo a um monte muito alto,
mostrou-Lhe todos os reinos do mundo e a sua glória
e disse-Lhe:
«Tudo isto Te darei,
se, prostrado, me adorares».
Respondeu-lhe Jesus:
«Vai-te, Satanás, porque está escrito:
‘Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto’».
Então o Diabo deixou-O,
e aproximaram-se os Anjos e serviram-n’O.

Palavra da salvação.

Naquele tempo,
Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão,
e levou-os, em particular, a um alto monte
e transfigurou-Se diante deles:
o seu rosto ficou resplandecente como o sol,
e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz.
E apareceram Moisés e Elias a falar com Ele.
Pedro disse a Jesus:
«Senhor, como é bom estarmos aqui!
Se quiseres, farei aqui três tendas:
uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias».
Ainda ele falava,
quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra,
e da nuvem uma voz dizia:
«Este é o meu Filho muito amado,
no qual pus toda a minha complacência.
Escutai-O».
Ao ouvirem estas palavras,
os discípulos caíram de rosto por terra e assustaram-se muito.
Então Jesus aproximou-Se e, tocando-os, disse:
«Levantai-vos e não temais».
Erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém, senão Jesus.
Ao descerem do monte, Jesus deu-lhes esta ordem:
«Não conteis a ninguém esta visão,
até o Filho do homem ressuscitar dos mortos».

Palavra da salvação.

ii doMinGo dA quAreSMA · Ano A · 08–03–2020

Genesis 12,1-4a — Salmo 32(33),4-5.18-19.20.22 (R. 22)  
II Carta a Timóteo 1,8b-10 — S. Mateus 17,1-9

EVANGELhO DE N.S. JESuS CRISTO SEGuNDO SãO MATEuS
(MT 17,1-9)

O seu rosto ficou resplandecente como o sol

X

%


