
ACTUALIDADE  ECLESIAL 

SABIA QUE: 
 

O Ano Litúrgico é o período de 12 meses durante o qual 
celebramos os momentos mais significativos da vida de 

Cristo para a vida de um cristão.  

No Ano Litúrgico, além da comemoração, vivemos na 

actualidade, no dia-a-dia de nossas vidas, todos os aspectos 

da salvação operada por Cristo. 

Não coincide com o ano civil: Começa no 1º Domingo do 

Advento (cerca de 4 semanas antes do Natal) e termina no 

sábado anterior a ele ou seja no sábado a seguir ao 

Domingo de Cristo Rei. 

Ao longo do Ano Litúrgico e sequencialmente, vamos 

percorrendo vários Tempos Litúrgicos cada qual com o seu 
ensinamento / mensagem espiritual: 

ADVENTO - Anúncio da vinda do Messias /  
   Esperança e purificação da vida. 

NATAL - O filho de Deus se fez Homem /  
   Fé, alegria e acolhimento. 

TEMPO COMUM 1ª Parte - Anúncio do Reino de Deus /  
   Esperança e escuta da Palavra. 

QUARESMA - A misericórdia de Deus /  
   Penitência e conversão. 

PÁSCOA - Ressurreição e vida eterna /  
   Alegria em Cristo Ressuscitado. 

TEMPO COMUM 2ª Parte - Os Cristãos são o sinal do 
   Reino /  Vivência do Reino de Deus. 

A Igreja estabeleceu, para o Rito Romano, uma sequência 

de leituras bíblicas que se repetem a cada três anos, nos 

domingos e nas solenidades. As leituras desses dias são 

divididas em ano A, B e C. No ano A lêem-se as leituras do 

Evangelho de São Mateus; no ano B, o de São Marcos e no 

ano C, o de São Lucas. Neste Advento iniciamos o Ano A.  

Nos dias da semana do Tempo Comum, há leituras 

diferentes para os anos pares e para os anos ímpares, 

tirando o Evangelho, que se repete de ano a ano. Deste 

modo, os católicos, de três em três anos, se acompanharem 

a liturgia diária, terão lido quase toda a Bíblia.  

VIDA   PAROQUIAL 

VAI ACONTECER: 

Dia 28/11 –  As Classes de Conjunto da Esc. Música 

Santa Cecília participam na Eucaristia das 10.00h  

Dia  02/12 – 15h: Reunião Gr. Visitadores de Doentes  

Dia  04/12 – 11h: Reunião Mensal dos Acólitos 

Dia 08/12 – Dia da Imaculada Conceição; Bênção 

das Grávidas na Eucaristia das 12 horas 

Eucaristias da Catequese  
Dia 28/11 – 10.00h; animada pelo 1º Grupo Juvenil 
Dia 05/12 – 10.00h; animada pelo 6º ano 

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 : 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 
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EDITORIAL 

 

Em tempos de Advento 
 

Iniciamos um novo tempo litúrgico, o Advento, como 

preparação para o Natal que se aproxima. Tempo de 

expectativa, de esperança, de incontida alegria, porque 

fazemos memória daquele dia inesquecível em que Deus, 

Criador e Senhor do Céu e da Terra, se fez uma pessoa igual 

a nós e nasceu numa gruta humilde e pobre, pois não teve 

uma só porta que se abrisse para o acolher. 

O Natal não é uma coisa do passado, porque Jesus Cristo 

não é do passado, mas é de hoje e de sempre, e nasceu para 

trazer a paz ao mundo, a paz aos corações que fossem 

capazes de se abrir ao seu convite: “Amai-vos uns aos outros 

como eu vos amei!” Foi o mandamento novo. 

Deus desceu do Céu à terra e fez-se homem para dizer que é 

possível esse amor e, deu-nos o exemplo. Olhai a Cruz, essa 

é a grande prova. Ele diz a cada um de nós: “Ninguém te ama 

como eu!” 

«O Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, pensou com 

uma inteligência humana, agiu com uma vontade humana, 

amou com um coração humano. Nascido da Virgem Maria, 

tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em 

tudo, excepto no pecado».  

E nós que vamos fazer para o receber neste Natal de 2010 

em que uma crise mundial atira para o limiar da pobreza 

tantos irmãos nossos? Ele pede-nos que sejamos as suas 

mãos, os seus pés, a sua vontade e o seu coração. 

E porque não, cada família adoptar outra família em 

necessidade material ou em solidão? Dando-lhe, não só o 

pão, mas também o calor do acolhimento humano, fazendo-

se, assim, instrumento de Deus para o levar aos irmãos mais 

necessitados. 

Assim seremos, em verdade, testemunhas da Boa Nova que 

nos é anunciada em cada Natal.  

 

boletimparoquial@paroquia-areosa.pt  

I  DOMINGO DO ADVENTO    28-11-2010 
 

Vigiai, para que estejais preparados 

Evangelho segundo São Mateus (Mt  24, 37-44) 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

«Como aconteceu nos dias de Noé, assim sucederá na vinda do 

Filho do homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam e 

bebiam, casavam e davam em casamento, até ao dia em que Noé 

entrou na arca; e não deram por nada, até que veio o dilúvio, que 

a todos levou. Assim será também na vinda do Filho do homem. 

Então, de dois que estiverem no campo, um será tomado e outro 

deixado; de duas mulheres que estiverem a moer com a mó, uma 

será tomada e outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis 

em que dia virá o vosso Senhor. 

Compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que horas da 

noite viria o ladrão, estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua 

casa. 

Por isso, estai vós também preparados, porque na hora em que 

menos pensais, virá o Filho do homem». 
 
  
 
          COMENTÁRIO 
 

 

 
Advento é a caminhada de esperança, que proclama e 

completa a esperança de Israel em busca do Messias. A 

nossa esperança já veio, não temos de esperar por outro. 

Celebramos dois adventos: O Cristo que já veio e o Cristo 
que há-de vir. O Cristo que hoje esperamos já está no meio 

de nós desde a noite de Belém, mas é hoje e em cada dia 
que a sua vida se actualiza e dá fruto em nós. Virá segunda 

vez na glória do último dia completar todas as vindas de 

graça, pelas noites da fé e da esperança. O Cristo do 

Advento já é o Cristo ressuscitado. 
 
 
 
 

I I  DOMINGO DO ADVENTO  05-12-2010 
 

Arrependei-vos, porque está perto o reino dos Céus 

Evangelho segundo São Mateus (Mt  3, 1-12) 

Naqueles dias, apareceu João Baptista a pregar no deserto 

da Judeia, dizendo: «Arrependei-vos, porque está perto o 

reino dos Céus». Foi dele que o profeta Isaías falou, ao dizer: 

«Uma voz clama no deserto: ‘Preparai o caminho do Senhor, 

endireitai as suas veredas'». 

João tinha uma veste tecida com pêlos de camelo e uma 

cintura de cabedal à volta dos rins. O seu alimento eram 

gafanhotos e mel silvestre. Acorria a ele gente de Jerusalém, 

de toda a Judeia e de toda a região do Jordão; e eram 

baptizados por ele no rio Jordão, confessando os seus 

pecados. Ao ver muitos fariseus e saduceus que vinham ao 

seu baptismo, disse-lhes: «Raça de víboras, quem vos 

ensinou a fugir da ira que está para vir? Praticai acções que 

se conformem ao arrependimento que manifestais. 

Não penseis que basta dizer: ‘Abraão é o nosso pai’, porque 

eu vos digo: Deus pode suscitar, destas pedras, filhos de 

Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. 

Por isso, toda a árvore que não dá fruto será cortada e 

lançada ao fogo. Eu baptizo-vos com água, para vos levar ao 

arrependimento. Mas Aquele que vem depois de mim é mais 

forte do que eu e não sou digno de levar as suas sandálias. 

Ele baptizar-vos-á no Espírito Santo e no fogo. Tem a pá na 

sua mão: há-de limpar a eira e recolher o trigo no celeiro. Mas 

a palha, queimá-la-á num fogo que não se apaga». 

 

 COMENTÁRIO 
 

Vem aí a esperança dos homens; é 
preciso preparar caminhos. Para isso, 
tenho de arrepender-me. Quem não 

se arrepende, não acolhe Aquele que vem, nem entrará 
no seu Reino. Quem não se converte não espera. 
Advento é exigência de conversão. Temos de mudar de 
vida, endireitar veredas de orgulho e infidelidade. O 
gesto radical de conversão consiste em voltar-se para 
Deus e dar-Lhe toda a honra e toda a glória. Mas o 
caminho para Deus passa pelos homens, acolhendo-
nos uns aos outros como Cristo nos acolheu. 


