
ACTUALIDADE  ECLESIAL 
SABIA QUE: 

 
A palavra “Natal” tem a ver com nascimento, ou aniversário 
natalício, especialmente com o dia em que geralmente se 
comemora o nascimento de Jesus Cristo.  
Nas línguas latinas, o vocábulo Natal deriva de Natividade, 
ou seja, referente ao nascimento de Jesus Cristo. Nas 
línguas anglo-saxónicas o termo utilizado é Christmas, 
literalmente "Missa de Cristo". Já na língua germânica, é 
Weihnachten e têm o significado de "Noite Bendita". 
Durante os primeiros séculos da nossa era, os cristãos não 
tinham por costume celebrar o Natal. A sua celebração 
iniciou-se na Igreja Católica a partir do século IV, e daí se 
expandiu ao resto do mundo. 
A data precisa do nascimento de Jesus Cristo é 
desconhecida. Mas é geralmente considerada pelos 
historiadores como sendo o ano de 4 A.C.. Quanto ao dia, é 
pouco provável que tenha sido o 25 de Dezembro. Neste 
ponto os historiadores dividem-se: uns apontam para o mês 
de Fevereiro e outros para Setembro ou Outubro. 
A data de 25 de Dezembro para a celebração do Natal foi 
convencionada pela Igreja Católica, por razões pastorais, 
para coincidir com uma grande festa pagã dos romanos 
celebrada por altura do Solstício de Inverno. Desta forma foi-
-se cristianizando essa festa pagã, ou seja, a festa 
continuava a fazer-se, mas com motivação cristã: a 
comemoração do nascimento de Jesus Cristo, o Filho de 
Deus. Esta data é também seguida pelas Igrejas 
Evangélicas, mas a Igreja Ortodoxa celebra o Natal no dia 7 
de Janeiro, porque esta Igreja segue o calendário Juliano e 
não o Gregoriano. 
O Natal fala de Cristo, sem Ele não há Natal !! O mundo tem 
tentado ao longo dos anos, sem sucesso, remover Cristo do 
Natal e substituí-lo pelo consumismo. Embora não haja nada 
de errado dar e receber presentes no Natal, este não é seu 
objectivo. O cristão deve usar esta ocasião como um tempo 
de reflexão e gratidão a Deus que nos enviou Jesus Cristo, 
Seu Filho e nosso Salvador.   

VIDA   PAROQUIAL 

VAI ACONTECER: 
Dia 11 –  21h30; Conc. Natal Esc. Música Santa Cecília    
Dia 14 – 15h; Reunião Grupo Esperança e Vida  
Dia 15 – 21h; Celebração Penitencial 
Dia 18 – Festa de Natal Catequese Juvenil 
Dia 19 – Festa de Natal Catequese Infantil 
Dia 24 – 24h; Missa do Galo 
Dia 25 – Dia de Natal 

Eucaristias da Catequese  
Dia 12 – 10.00h; animada pelo 5º Ano 
Dia 19 – 10.00h; animada pelo 4º ano 
Dia 19 – Início Férias Natal; Recomeço a 9 de Janeiro 

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 

 
 
 



EDITORIAL 
 
Isaías, o profeta messiânico 
 
Em tempos de Advento a figura do profeta Isaías tem um 
impacto grande nas nossas vidas, quando aprofundamos as 
leituras que nos são propostas nesta preparação para o Natal 
que se aproxima. 
Quase nada relata a Sagrada Escritura sobre a vida de Isaías. 
Sabe-se apenas que nasceu no ano 760 A.C. de uma família 
nobre do Reino de Judá. 
É extraordinário contemplarmos a maravilha de um homem que 
quase oito séculos antes do nascimento de Cristo descreve com 
tantos pormenores este e outros acontecimentos da sua vida, o 
que leva um comentarista a afirmar: “Isaías escreveu 
antecipadamente o Evangelho”. 
Que grande força para a nossa fé saber que Deus se serve de 
uma criatura humana que até declara ser um homem de lábios 
impuros, mas que, contudo, os seus olhos viram o Senhor dos 
Exércitos. 
O Senhor realizou e realiza hoje maravilhas nas criaturas. Basta 
dizer sinceramente, “eis-me aqui, envia-me”, como o fez Isaías. 
E Deus o enviou e ele transmitiu com fidelidade a palavra do 
Altíssimo para o povo eleito e todas as nações da terra. 
Quando o Arcanjo Gabriel saudou a Virgem Maria na humilde 
casa de Nazaré, cumpriu-se uma das mais importantes profecias 
de Isaías: “Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o 
chamará Deus connosco” (Is 7, 14). 
Em termos poéticos ele anuncia a entrada do Messias neste 
mundo: “O povo que andava nas trevas viu uma grande luz; 
sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa 
resplandeceu uma luz” (Is 9, 1).  S. João confirma esta profecia 
em seu evangelho usando os mesmos vocábulos (Jo 1, 5 e 9). 
É uma grande perda se não vamos beber à Sagrada Escritura a 
água viva da Palavra de Deus.  
Porque não começa já usar a sua Bíblia ou a adquiri-la, se, 
porventura, ainda não a tem, para que possa experimentar o 
sabor dessa água que sacia as nossas sedes? 
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I I I  DOMINGO DO ADVENTO    12-12-2010 
 

És tu Aquele que há-de vir ou devemos esperar outro? 

Evangelho segundo São Mateus (Mt  11, 2-11) 

Naquele tempo, João Baptista ouviu falar, na prisão, das obras de 
Cristo e mandou-Lhe dizer pelos discípulos: 
«És Tu Aquele que há-de vir ou devemos esperar outro?» 
Jesus respondeu-lhes: «Ide contar a João o que 
vedes e ouvis: os cegos vêem, os coxos andam, 
os leprosos são curados, os surdos ouvem, os 
mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada 
aos pobres. E bem-aventurado aquele que não 
encontrar em Mim motivo de escândalo».  
Quando os mensageiros partiram, Jesus 
começou a falar de João às multidões: «Que 
fostes ver ao deserto? Uma cana agitada pelo vento? Então que 
fostes ver? Um homem vestido com roupas delicadas? Mas aqueles 
que usam roupas delicadas encontram-se nos palácios dos reis. Que 
fostes ver então? Um profeta?  
Sim – Eu vo-lo digo – e mais que profeta. É dele que está escrito: 
‘Vou enviar à tua frente o meu mensageiro, para te preparar o 
caminho’. Em verdade vos digo: Entre os filhos de mulher, não 
apareceu ninguém maior que João Baptista. Mas o menor no reino 
dos Céus é maior do que ele». 
  
 
            

COMENTÁRIO 
 
 
Celebrar o Advento é caminhar na alegria. Vamos ao encontro 
do Senhor com o coração em festa. A busca já é encontro. Vai 
connosco o Senhor colaborando na busca, escondido na ânsia 
de O encontrar. A alegria é o Senhor presente. Aquele que 
esperamos já está no meio de nós. 
 
 
 
 
 

I V  DOMINGO DO ADVENTO  19-12-2010 
 

Ela dará à luz um Filho, e tu pôr-Lhe-ás o nome de Jesus 

Evangelho segundo São Mateus (Mt  1, 18-24) 

O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: Maria, sua 
mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, 
encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas 
José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, 
resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado, 
quando lhe apareceu num sonho o 
Anjo do Senhor, que lhe disse: «José, 
filho de David, não temas receber 
Maria, tua esposa, pois o que nela se 
gerou é fruto do Espírito Santo. Ela 
dará à luz um Filho e tu pôr-Lhe-ás o 
nome de Jesus, porque Ele salvará o 
povo dos seus pecados». Tudo isto 
aconteceu para se cumprir o que o 
Senhor anunciara por meio do Profeta, que diz: « A Virgem 
conceberá e dará à luz um Filho, que será chamado 
‘Emanuel’,  que quer dizer ‘Deus connosco’». Quando 
despertou do sono, José fez como o Anjo do Senhor lhe 
ordenara e recebeu sua esposa. 
 

COMENTÁRIO 
 
A mensagem deste Domingo é o anúncio a José. Já o 
Senhor está perto e se faz anunciar. Já não são 
apenas sinais do Messias, mas é Ele em pessoa que 
bate à porta. Quem é Ele? 
O Menino que vai nascer é Filho de Deus e “filho do 
homem”. 
O Menino que vai nascer é o “Emanuel”, que quer dizer 
“Deus connosco”. 
O Menino que vem é um Cristo encarnado salvador do 
mundo e dos irmãos. 
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