
EDITORIAL 
O maior tesouro de uma paróquia 
Algo de muito importante se passou naquele Domingo, 31 de 
Outubro, na nossa Comunidade de N. S. da Areosa. 
Cerca de 170 Santomenses, residentes em Lisboa, quiseram 
prestar uma homenagem ao nosso Pároco, Padre José Diz, 
que durante 26 anos conviveu com eles e lhes levou a Boa 
Nova da Palavra de Deus como Missionário Claretiano. 
Esta homenagem de amizade e gratidão faz-nos reflectir no 
papel importante do sacerdote Pároco, como o definiu o 
Pároco por excelência, S. João Maria Vianney, o Cura d’Ars: 
“Um bom pastor, um pastor segundo o coração de Deus, é o 
maior tesouro que o Bom Deus pode conceder a uma 
paróquia e um dos dons mais preciosos da Misericórdia 
Divina”. 
Como não havemos de amar o sacerdote e muito 
especialmente o nosso Pároco que deixou tudo para nos 
servir?! Sem o sacramento da Ordem que o fez sacerdote, 
não teríamos Jesus Vivo no sacrário, não teríamos a água 
purificadora do Baptismo sobre nós derramada. Quem 
alimenta a nossa alma para lhe dar força para realizar a sua 
peregrinação em direcção à Jerusalém celeste? Quem 
perdoa os pecados em nome de Deus e nos restitui a 
serenidade e a paz? Quem nos prepara para a última viagem 
e quem oferece no altar o sacrifício de Jesus na Cruz em 
remissão dos nossos pecados? 
O Sacerdote, sempre o Sacerdote! 
Louvemos a Deus por termos um sacerdote (e até mais do 
que um) na nossa paróquia que tem o poder de continuar a 
obra da redenção sobre a terra e possui a chave dos tesouros 
celestes. 
Louvemos o Senhor pela maravilha de termos um Pároco 
com suas mãos prontas para abençoar e um grande coração 
para amar. 
Sejamos mais prontos no elogio e muito cautelosos nas 
críticas. Vamos amar ainda mais o sacerdote nosso Pároco e 
dizer-lhe mil vezes obrigado por ser ele que faz, para nós, a 
ponte entre a Terra e o Céu. 
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XXXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM   14-11-2010 
Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas 

Evangelho segundo São Lucas (Lc  21, 5-19)  

Naquele tempo, comentavam alguns que o templo estava ornado 
com belas pedras e piedosas ofertas. 
Jesus disse-lhes: «Dias virão em que, de tudo o que estais a ver, 
não ficará pedra sobre pedra: tudo será destruído». 
Eles perguntaram-Lhe: «Mestre, quando sucederá isto? Que sinal 
haverá de que está para acontecer?»  
Jesus respondeu: «Tende cuidado; não vos deixeis enganar, pois 
muitos virão em meu nome e dirão: ‘Sou eu’; e ainda: ‘O tempo 
está próximo’. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e 
revoltas, não vos alarmeis: é preciso que estas coisas aconteçam 
primeiro, mas não será logo o fim». 
Disse-lhes ainda: «Há-de erguer-se povo contra povo e reino 
contra reino. Haverá grandes terramotos e, em diversos lugares, 
fomes e epidemias. Haverá fenómenos espantosos e grandes 
sinais no céu. Mas antes de tudo isto, deitar-vos-ão as mãos e 

hão-de perseguir-vos, entregando-vos 
às sinagogas e às prisões, 
conduzindo-vos à presença de reis e 
governadores, por causa do meu 
nome. Assim tereis ocasião de dar 
testemunho. Tende presente em 
vossos corações que não deveis 

preparar a vossa defesa. Eu vos darei língua e sabedoria a que 
nenhum dos vossos adversários poderá resistir ou contradizer. 
Sereis entregues até pelos vossos pais, irmãos, parentes e 
amigos. Causarão a morte a alguns de vós e todos vos odiarão 
por causa do meu nome: mas nenhum cabelo da vossa cabeça se 
perderá. Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas». 

COMENTÁRIO 

Aproxima-se o fim do Ano Litúrgico, e mais uma vez, levado 
no tempo, passou Cristo entre os homens. A história é a 
passagem do Senhor na vida, manifestação da sua glória e 
pensamento. Só ao fim se verá bem e poderemos ler os 
acontecimentos na totalidade do seu projecto. O Templo de 
Jerusalém que se constrói é imagem do templo que 
termina. O fim do mundo não quer dizer ruína ou catástrofe, 
mas acabamento e plenitude. Nada se destrói; tudo se 
transfigura. 

 JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO  21-11-2010 
Lembra-Te de mim, Senhor; quando estiveres 

no teu reino 

Evangelho segundo São Lucas  (Lc 23, 35-43) 

Naquele tempo, os chefes dos judeus zombavam de Jesus, 
dizendo: 
«Salvou os outros: salve-Se a Si mesmo. se é o Messias de 
Deus, o Eleito». 
Também os soldados troçavam d'Ele; aproximando-se para 
Lhe oferecerem vinagre, diziam: «Se és o Rei dos judeus, 
salva-Te a Ti mesmo». 
Por cima d'Ele havia um letreiro: «Este é o Rei dos judeus». 
Entretanto, um dos malfeitores que tinham sido crucificados 
insultava-O, dizendo: «Não és Tu o Messias? Salva-Te a Ti 
mesmo e a nós também». 
Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o: «Não temes a 
Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Quanto a nós, fez-se 
justiça, pois recebemos o castigo das nossas más acções. 
Mas Ele nada praticou de 
condenável». 
E acrescentou: «Jesus, 
lembra-Te de Mim, quando 
vieres com a tua realeza». 
Jesus respondeu-lhe: 
«Em verdade te digo: Hoje 
estarás comigo no Paraíso». 
 

COMENTARIO 
 
Termina em glória e triunfo o 
mistério de Cristo. Fracassos e 
sofrimentos, toda a sua vida e 
projectos convergiam para esta hora 
de exaltação. O cenário da 
celebração das glórias de Cristo é o 
Calvário, onde a dor se transfigura e 

a cruz exalta. Guardou para aqui a proclamação da sua 
realeza, que tinha recusado em momentos de triunfo. 
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ACTUALIDADE  ECLESIAL 
  SABIA QUE: 

O Papa Bento XVI fez a dedicação do templo da Sagrada 
Família em Barcelona, Domingo, 7 de Novembro , numa  
celebração em que esta igreja foi, também, proclamada 
“Basílica”. Nas palavras que proferiu afirmou que a Igreja 
Católica se "opõe a qualquer forma de negação da vida 
humana" e reafirmou o apoio aos que promovem a "ordem 
natural dentro da instituição familiar". 
Bento XVI saudou a fé de Gaudi. Isto num país em que o 
catolicismo parece estar em declínio, um país, segundo o 
Papa, onde se trava uma “batalha decisiva entre a fé e a 
razão”. 
Esta igreja também chamada “templo expiatório” – porque é 
construído apenas com donativos privados – é uma igreja 
monumental iniciada em 1882, a partir do projecto do 
arquitecto diocesano Francisco de Paula del Villar (1828-
1901), mas foi o arquitecto Antoni Gaudí quem, a partir de 
1883, lhe traçou um novo destino.  
Nas suas mãos, até 1926, o templo adquiriu dimensões, 
exuberância e significado de tal modo relevantes que 
rapidamente começaram a chamá-lo de catedral, algo que o 
próprio Papa fez no avião que o trouxe desde Roma - pelas 
suas dimensões e pela continuidade arquitectónica com as 
grandes catedrais europeias do segundo milénio – embora a 
sede episcopal de Barcelona esteja noutro edifício. 
O templo da Sagrada Família nasceu da iniciativa de leigos 
católicos, Josep Maria Bocabella e membros da Associação 
de Devotos de São José, que procuravam um espaço no que 
então era um bairro afastado do centro da cidade, chamado 
Poblet. Quando assumiu a obra, Antoni Gaudí não duvidou 
em dizer que queria fazer “uma catedral dos pobres”. 
A igreja da Sagrada Família, património da Humanidade, atrai 
cerca de 3 milhões de visitantes por ano e continua a ser 
construída.  Nela trabalham 200 pessoas e estima-se que a 
construção possa durar mais 15 anos, até 2026, centenário 
da morte de Gaudí. 

  

VIDA   PAROQUIAL 

VAI ACONTECER: 
Dia 14 –  Encerramento da Semana dos Seminários 
Dia 20 – 15h30m Formação Técnica para Leitores 

Eucaristias da Catequese  
Dia 14/11 – 10.00h; animada pelo Cateq. da Semana 
Dia 21/11 – 10.00h; animada pelo 2º Grupo Juvenil 
Dia 25/11 – 18.30h; animada pelo 5º ano    

Encontros de Formação e Oração 
Todas as quartas - feiras  às 21,15h 

Escola de Música Santa Cecília 
Estão abertas as inscrições para  
 Classe Teatro Musical 
  Classe MiFaSol (3 a 5 anos) 
   Música para Bebés e Pais 
 

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 : Sexta-Feira  – 13.00h 

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 

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 

 
 
 


