
EDITORIAL 

Somos Missionários? 
Dois acontecimentos marcaram recentemente a nossa 
comunidade: No dia 17 de Outubro um jovem estudante 
claretiano fez a sua profissão perpétua na nossa Igreja e no 
dia 24, Dia Mundial das Missões, celebramos o 140º 
aniversário da morte de Santo António Maria Claret, fundador 
da congregação dos Missionários do Imaculado Coração de 
Maria a quem esta paróquia está entregue. 
A alegria com que o João Carlos prometeu servir o Senhor 
como missionário claretiano, fazendo os seus votos, para 
toda a vida, de pobreza, castidade e obediência e a vida 
heróica de ardor apostólico de Santo António Maria Claret, 
não pode deixar de nos interpelar sobre a valentia com que 
manifestamos concretamente o nosso cristianismo. 
Todos somos chamados a ser missionários, cada um no local 
e na situação em que se encontra. Ser missionário é levar 
Cristo ao coração de cada ser humano. Porém, antes, é 
preciso que O deixemos entrar no nosso próprio coração. 
Com Ele no nosso coração teremos a ousadia de O anunciar 
sem medo e a nossa vida falará por nós. 
Cada vez mais, o campo da Missão não é apenas ir para 
terras longínquas falar de Cristo a quem nunca d’Ele ouviu 
falar. Há gente ao nosso lado que já O conheceu, mas as 
condicionantes da vida fizeram esquecer ou até desacreditar. 
É aqui que a nossa missão de cristãos empenhados tem o 
seu verdadeiro campo de acção. 
Estamos a começar um novo Ano Pastoral. A nossa paróquia 
tem uma proposta concreta para cada um dos seus 
paroquianos. Um recente estudo da Universidade Católica 
mostra que na nossa cidade vivem muitos milhares de 
pessoas, sobretudo idosas, em grande solidão. Por isso 
adoptou como orientação pastoral para todos os seus grupos 
a problemática:  
“A Solidão, o Isolamento e o Abandono, em meio 
urbano”.   
Vamos ser corajosos e inventivos... missionários! Não 
deixemos que ninguém ao nosso lado se sinta em solidão. Se 
não pudermos agir sozinhos, demos conhecimento da 
situação. Isso será o princípio da solução.  
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XXXI DOMINGO DO TEMPO COMUM   31-10-2010 
O Filho do homem veio procurar e salvar  

o que estava perdido 

Evangelho segundo São Lucas (Lc  19, 1-10)  

Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a 
cidade. 
Vivia ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe de 
publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas, devido à 
multidão, não podia vê-l'O, porque era de pequena estatura. 
Então correu mais à frente e subiu a um sicómoro, para ver 
Jesus, que havia de passar por ali. 
Quando Jesus chegou ao local, 
olhou para cima e disse-lhe: 
«Zaqueu, desce depressa, que Eu 
hoje devo ficar em tua casa». 
Ele desceu rapidamente e recebeu 
Jesus com alegria. 
Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo: «Foi hospedar-Se 
em casa dum pecador». 
Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao Senhor, dizendo: «Senhor, 
vou dar aos pobres metade dos meus bens e, se causei qualquer 
prejuízo a alguém, restituirei quatro vezes mais». 
Disse-lhe Jesus: «Hoje entrou a salvação nesta casa, porque 
Zaqueu também é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do homem 
veio procurar e salvar o que estava perdido». 
 

COMENTÁRIO 

Foi um pecador público que Jesus escolheu para O receber 
em sua casa. Hospedou-se na vida de Zaqueu e hospedou-
se na minha. A condição é reconhecer a minha "pequena 
estatura". Pecado e graça andam à porfia, mas a graça 
"corre à frente" e chega sempre primeiro. 
 
 
 

XXXII DOMINGO DO TEMPO COMUM 7-11-2010 
Não é um Deus de mortos, mas de vivos  

Evangelho segundo São Lucas  (Lc 20, 27.34-38)  

Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus − 
que negam a ressurreição − e começaram a interrogá-l'O. 
Disse-lhes Jesus: 
«Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. 
Mas aqueles que forem dignos de tomar parte na vida futura e 
na ressurreição dos mortos, nem se casam nem se dão em 
casamento. 
Na verdade, já não podem morrer, pois são como os Anjos, e, 
porque nasceram da ressurreição, 
são filhos de Deus. 
E que os mortos ressuscitam, até 
Moisés o deu a entender no 
episódio da sarça-ardente, quando 
chama ao Senhor ‘o Deus de 
Abraão, o Deus de Isaac e o Deus 
de Jacob’. 
Não é um Deus de mortos, mas de 
vivos, porque para Ele todos estão 
vivos». 
 

COMENTÁRIO 
 
O dinamismo da Fé alimenta-se na certeza da nossa 
futura Ressurreição que fez os mártires de todos os 
tempos. Só podemos dar a vida, seguros de receber 
outra melhor. A Eucaristia é a celebração da 
Ressurreição. Por Cristo e em Cristo todos já 
ressuscitámos. Celebramos na Eucaristia a grande nova 
da nossa Ressurreição e partilhamos a esperança numa 
nova humanidade. 
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ACTUALIDADE  ECLESIAL 
SABIA QUE: 

Fundado em 13 de Outubro de 1984, o Agrupamento de 
Escuteiros (740) da nossa paróquia completou este mês 26 
anos de existência. 
Integrado no Corpo Nacional de Escutas, uma associação de 
educação não-formal, cuja finalidade é a educação integral de 
crianças e jovens de ambos os géneros entre os 6  e os 22 
anos, com base em voluntariado adulto, em conformidade com 
as finalidades, princípios e métodos concebidos pelo Fundador 
do Escutismo – Lord Baden-Powell of Gilwell – e vigentes na 
Organização Mundial do Movimento Escutista, e à luz do 
Evangelho de Jesus Cristo, segundo a doutrina da Igreja 
Católica Romana, que professa, assume e difunde. 
As crianças e jovens fazem um compromisso pessoal de 
adesão a um simples código de vida: a Promessa e a Lei do 
Escuteiro. Aprendem, fazendo, em activa participação com os 
outros. 
Trabalham em grupos pequenos, através do Sistema de 
Patrulhas, onde cada jovem assume uma função numa “micro-
sociedade” onde todos são chamados a participar. Nestes 
pequenos grupos (5-8 elementos) os jovens desenvolvem a 
liderança, as capacidades do grupo e a responsabilidade 
individual. 
São estimulados programas de actividades progressivas 
baseadas nos interesses dos jovens. Actividades que envolvem 
o contacto com a natureza, num rico ambiente de 
aprendizagem, onde a simplicidade, a criatividade e a 
descoberta estão aliadas para proporcionar aventura, desafio e 
crescimento. 
 O Agrupamento de Escuteiros conta actualmente com 110 
elementos incluindo duas dezenas de dirigentes, podendo ainda 
aceitar a inscrição de mais alguns jovens, mas apenas para os 
escalões etários mais velhos (Pioneiros e Caminheiros, a partir 
dos 14 e 17 anos respectivamente) pois os outros escalões 
(Lobitos e Exploradores) estão superlotados. 

Contacto: geral@agr740.cne-escutismo.pt 
  

VIDA   PAROQUIAL 

VAI ACONTECER: 
Dias 30 e 31/10; 1 e 2/11 – Peditório público a favor 
da Liga Contra o Cancro 
Dia 1/11 – Dia de Todos os Santos - Eucaristia às 
8h; 12h e 19h     
Dia 2/11 – Dia de Fieis Defuntos - Eucaristias na 
Igreja às 8h; 9,30h e 19h e na Capela do Bairro às 
8,30h. 
Dia 2/11 – 15h: Visita ao Cemitério de Paranhos com 
Eucaristia 
Dia 4/11 – 15h: Reunião Grupo Visitad. de Doentes. 
Dia 6/11 – 11h: Reunião Mensal dos Acólitos 
Dia 6/11 – 16h: Reunião Anual dos Ministros da 
Comunhão 
Dia 9/11 – 15h: Reunião Grupo Esperança e Vida. 
Dia 13/11 – 20h: Magusto Paroquial   
                                           (Organizado pelo MJXXI) 

Eucaristias da Catequese  
Dia 31/10 – 10.00h; animada pelo 3ºAno   
Dia 7/11 – 10.00h; animada pelo 2ºAno  

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 
2ª a 6ª feira das 9.00h às 10.30h e das 17.00h às 19.00h 

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 
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