
EDITORIAL 
 

Recomeçar 
 
Depois de um ano de suspensão da sua publicação, o 
Boletim Paroquial “Pedras Vivas” volta a estar nas mãos dos 
paroquianos. 
Uma primeira nota se impõe: o Boletim Paroquial recomeça  a 
sua publicação porque o Conselho Paroquial de Pastoral 
(CPP) concluiu que era um instrumento que fazia falta à 
acção pastoral da nossa Paróquia. Em segundo lugar, o 
mesmo CPP entende que o Boletim, para melhor cumprir a 
sua missão, deve ser um órgão que possa mostrar e 
potenciar a dinâmica da nossa paróquia na linha do seu plano 
pastoral.   
É com muito empenho que a equipa redactorial, convidada 
para dar continuidade ao Boletim, aceita este encargo, certa 
de que irá ter da parte de todos os elementos dos diversos 
grupos paroquiais, a melhor colaboração. 
O Boletim vai ser editado de duas em duas semanas e 
manterá o mesmo formato e as mesmas Secções: Editorial; 
Leituras dominicais e respectivos Comentários; Actualidade 
Eclesial (Sabia que); Vida Paroquial (Vai acontecer). 
A equipa redactorial aceitará e agradece desde já, todos os 
comentários e sugestões que os paroquianos lhe queiram 
dirigir por e-mail para o endereço 
boletimparoquial@paroquia-areosa.pt  
ou, se preferir, por carta dirigida a Boletim Pedras Vivas e 
entregue na Secretaria da Paróquia. 
E agora, mãos à obra! 

Abel Cunha Rodrigues  
Responsável pela Equipa Redactorial 

XXIX DOMINGO DO TEMPO COMUM   17-10-2010 
Deus fará justiça aos seus eleitos, que por Ele clamam 

Evangelho segundo São Lucas (Lc  18, 1-8)  

Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos uma parábola 
sobre a necessidade de orar sempre sem desanimar: 
«Em certa cidade vivia um juiz que não temia a Deus nem 
respeitava os homens. Havia naquela cidade uma viúva 

que vinha ter com ele e lhe dizia:  
‘Faz-me justiça contra o meu 
adversário’.  
Durante muito tempo ele não quis 
atendê-la. Mas Depois disse 
consigo:  
‘E certo que eu não temo a Deus 
nem respeito os homens; mas, 

porque esta viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça, para que 
não venha incomodar-me indefinidamente’».  
E o Senhor acrescentou: 
«Escutai o que diz o juiz iníquo!...  
E Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos, que por Ele 
clamam dia e noite, e iria fazê-los esperar muito tempo? Eu vos 
digo que lhes fará justiça bem depressa. 
Mas quando voltar o Filho do homem, encontrará fé sobre a 
terra?» 
 

COMENTÁRIO 
 
Estamos persuadidos da necessidade de orar sempre sem 
desanimar? 
Os eleitos de Deus chamam por Ele, noite e dia. É sempre 
tempo de orar. Não se vai à oração por sentir gosto, mas para 
dar gosto. O importante da oração não esta em rezar muito, 
mas em rezar sempre. 
Oração não é ocupação de tempos livres, mas ofício de todas 
as horas. Não rezo porque tenho tempo, mas porque tenho 
necessidade. 

XXX DOMINGO DO TEMPO COMUM  24-10-2010 
O publicano desceu justificado para sua casa 

e o fariseu não 
Evangelho segundo São Lucas  (Lc 18, 9-14)  

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 a 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». 
 

COMENTÁRIO 
 
De fariseu e publicano todos temos um pouco ou talvez 
muito. 
Andam dentro de nós os dois à mistura; mas a parábola 
de hoje ajuda-nos a tirar a máscara. Vamos subir ao 
Templo. Na intimidade de Deus se mostrará o fariseu ou 
publicano que nós somos.  
O fariseu apelou para a Lei e saiu condenado; o 
publicano apelou para o amor e voltou absolvido. O 
publicano acreditou no amor; o fariseu acreditou em si. 
 
 



ACTUALIDADE  ECLESIAL 
SABIA QUE: 
A primeira pedra da Basílica do Santuário de Fátima foi 
benzida há 82 anos e neste mês de Outubro comemora-se o 
57º aniversário da dedicação daquela Basílica.  
O projecto da basílica foi concebido pelo arquitecto holandês 
Gerard Van Kriechen e continuado pelo arquitecto João 
Antunes. 
A primeira pedra foi benzida pelo arcebispo de Évora,  
D.Manuel da Conceição Santos, a 13 de Maio de 1928,  11 
anos depois da primeira aparição, tendo a sagração ocorrido a 
7 de Outubro de 1953. 
O título "Basílica", atribuído pelo Vaticano a igrejas que se 
destacam pela sua antiguidade ou por serem centros de 
peregrinações, foi concedido pelo Papa Pio XII em Novembro 
de 1954. 
O edifício de 70,5 metros de comprimento e 37 de largura foi 
construído com pedra da região, enquanto que os altares são 
de mármore de Estremoz, Pero Pinheiro e Fátima. 
A torre sineira de 65 metros de altura que se ergue no centro 
da basílica aloja um carrilhão de 62 sinos, sendo rematada por 
uma coroa de bronze de sete toneladas, no topo da qual se 
encontra uma cruz iluminada. 
A estátua do Imaculado Coração de Maria, no nicho da torre, 
tem 4,7 metros e pesa 14 toneladas. 
À entrada da basílica, por cima da porta principal, localiza-se 
um mosaico que representa a Santíssima Trindade (Deus Pai, 
Filho e Espírito Santo) a coroar Maria. 
O trabalho foi executado nas oficinas do Vaticano e ali benzido 
pelo então secretário de Estado, cardeal Eugenio Pacelli, mais 
tarde Papa Pio XII. 

VIDA   PAROQUIAL 

VAI ACONTECER: 
Dia 17: – Votos perpétuos de um jovem estudante 
Claretiano, na nossa Igreja, na Eucaristia das 19 horas. 
Celebração presidida pelo Provincial dos Padres 
Claretianos. 
Dia 23 – Reunião do Grupo de Leitores às 15.30h 
Dia 24 – Dia das Missões e de S.to António M.ª Claret 
Dia 31 – As classes de conjunto da Escola de Música 
S.ta Cecília participam na Eucaristia das 10 horas. 
Eucaristias da Catequese  
Dia 17 – 10.00h; animada pelo 4ºAno  
   (Entrega da Palavra)  
Dia 24 – 10.00h; animada pelo 1ºAno (Acolhimento) 
Dia 28 – 18.30h; animada pelo 6ºAno  
Encontros de Formação e Oração 
Todas as quartas - feiras  às 21,15h 

HORÁRIO DAS EUCARISTIAS 
Igreja 
Semana – 8.00h e 19.30h 
Sábado – 8.00h e 19.00h 
Domingo – 8.00h; 10.00h; 12.00h e 19.00h 
Capela do Bairro S. João de Deus 
Domingo – 11.00h 
Universidade Lusíada 
Sábado – 17.00h 

ATENDIMENTO PELO PÁROCO 
Todos os dias das 17.00h às 18.00h 

Mais informações em www.paroquia-areosa.pt  
 
CONTACTOS 
Igreja - Secretaria: 
Telef. 225 499 333; Fax 225 404 722 
e-mail: secretaria@paroquia-areosa.pt   
Horário: 2ª a 6ª feira das 9.30h-12.00h; 14.30h-18.00h 

Serviço Social da Paróquia  
Secretaria: Telef. 225 401 730 
Centro Social Areosa: Telef. 225 484 821 
ATL Areosa: 225 404 721 
Pavilhão Gimno-desportivo: Telef. 225 401 116 
Jardim Infantil Bairro Pio XII: Telef. 225 490 515 

 
 
 


