
ACTUALIDADE  ECLESIAL 

SABIA QUE: 
No passado dia 8 de Dezembro, na Sé Catedral, o nosso 
Bispo, D. Manuel Clemente, ordenou 17 novos Diáconos 
Permanentes. 
Entre os ordenados contavam-se dois que foram 
apresentados à Igreja Diocesana pela nossa Paróquia a cuja 
comunidade já ofereciam os seus serviços. São eles: 
Eleutério Henrique Ferreira Costa Gomes, 41 anos, casado, 
licenciado em Ciências Religiosas, Professor de Educação 
Moral e Religião Católica.  
Actividades na paróquia: Catequese e Coro Litúrgico. 
Manuel Botelho, 74 anos, casado, licenciado em Ciências 
Religiosas, Professor (aposentado).  
Actividades na paróquia: Orientador do Grupo de Acólitos e 
Ministro Extraordinário da Comunhão. 
Em breve, estes dois Diáconos serão apresentados à nossa 
comunidade, numa cerimónia simples, para que os 
conheçamos melhor e ficarmos a saber que missões lhe 
estão destinadas, dando graças a Deus pela disponibilidade 
destes dois homens para servir a Igreja e em particular esta 
paróquia. 
A propósito, o que é um Diácono? É um homem que aceita o 
chamamento de Deus para servir a Igreja de uma maneira 
consagrada pelo Sacramento da Ordem. O Sacramento da 
Ordem tem três graus: Diaconado (orientado para o serviço); 
Presbiterado (orientado para a celebração da liturgia, em 
especial, a Eucaristia); Episcopado (orientado para a 
confirmação na Fé e para a governação de uma diocese). 
Assim, pelo Sacramento da Ordem, são ordenados Diáconos, 
Presbíteros (também chamados Sacerdotes ou Padres) e 
Bispos, respectivamente. Apenas os Bispos têm autoridade 
para ministrar o Sacramento da Ordem. 
O Diácono pode sê-lo numa fase de transição para vir a ser 
Sacerdote ou ficar sempre no grau de Diácono. Neste caso a 
Igreja chama-lhe Diácono Permanente. 
O Diácono não é um Padre menor ou de segunda, tem o seu 
lugar próprio na Igreja que decidiu servir, permitindo, assim, 
que os Sacerdotes exerçam as suas missões específicas de 
uma maneira ainda mais dedicada. Aproveitemos bem este 
novo impulso que chega à nossa comunidade paroquial.    

VIDA   PAROQUIAL 

VAI  ACONTECER: 

Dia 26/12 – Domingo da Sagrada Família    

Dia 01/01 – Dia Mundial da Paz 

Dia 02/01 – Domingo da Epifania do Senhor 

Dia 08/01 – 11h: Reunião Mensal dos Acólitos 

Dia 08/01 – Almoço Solidário de Reis  

(Organização Espaço Juventude) 

Dia 08/01 – 21h30m - IX Encontro de “Reis”- Escuteiros 

Eucaristias da Catequese  

Dia 26/12 e 02/01 não há eucaristia das 10.00h 
Recomeçam 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 
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EDITORIAL 
 
Festa da Sagrada Família 
 
"Jesus quis nascer e crescer numa família humana; teve a 
Virgem Maria como Mãe e José como pai, que o educaram com 
imenso amor. Eis porque a família de Jesus merece ser 
chamada ‘santa’, totalmente imbuída do desejo de cumprir a 
vontade de Deus, encarnada na adorável presença de Jesus." 
(Papa Bento XVI). 
O Papa João Paulo II chama a família de “ Santuário da vida” 
(CF, 11). Santuário quer dizer “lugar sagrado”. É ali que a vida 
humana surge como de uma nascente sagrada, e é cultivada e 
formada. É missão sagrada da família, guardar, revelar e 
comunicar ao mundo o amor e a vida. 
Neste contexto vemos que o homem não pode estar só, falta-lhe 
algo para a realização completa do seu ser humano. Vemos aí 
toda a importância e beleza do matrimónio que enriquece o casal 
na sua complementaridade.  
Por isso não há poder humano que possa eliminar a presença de 
Deus no matrimónio e na família. Deus vive no lar nascido de um 
matrimónio.  
Marcada pelo sinete divino, a família, em todos os povos, 
atravessou todos os tempos e chegou inteira até nós no século 
XXI. Só uma instituição de Deus tem esta força. Ninguém jamais 
destruirá a força da família por ser ela uma instituição divina. 
Para vislumbrar bem a sua importância, basta lembrar que o 
Filho de Deus, quando desceu do céu para salvar o homem, ao 
assumir a natureza humana, quis nascer numa família.  
“Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo 
nascido de uma mulher...”(Gal 4,4). 
Abençoa, Senhor as nossas famílias que hoje se entregam a ti. 
À semelhança da Família de Nazaré, ajuda os pais, a quererem 
ser os primeiros educadores dos seus filhos; os filhos, a dar valor 
aos seus pais; os casais a serem tolerantes, compreensivos e 
testemunhas do amor de Cristo.  
Que todas as famílias possam proclamar e viver esta realidade: 
“Eu e minha casa serviremos ao Senhor” 
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SAGRADA FAMÍLIA        26-12-2010 

Toma o Menino e sua Mãe e foge para o Egipto  

Evangelho segundo São Mateus (Mt  2, 13-15.19-23) 

Depois de os Magos partirem, o Anjo do Senhor apareceu em 
sonhos a José e disse-lhe: «Levanta-te, toma o Menino e sua Mãe e 
foge para o Egipto e fica lá até que eu te diga, pois Herodes vai 

procurar o Menino para O matar». José 
levantou-se de noite, tomou o Menino e 
sua Mãe e partiu para o Egipto e ficou lá 
até à morte de Herodes. Assim se 
cumpriu o que o Senhor anunciara pelo 

Profeta: «Do Egipto chamei o meu filho». Quando Herodes morreu, o 
Anjo apareceu em sonhos a José, no Egipto, e disse-lhe: «Levanta-
te, toma o Menino e sua Mãe e vai para a terra de Israel, pois 
aqueles que atentavam contra a vida do Menino já morreram». José 
levantou-se, tomou o Menino e sua Mãe e voltou para a terra de 
Israel. Mas, quando ouviu dizer que Arquelau reinava na Judeia, em 
lugar de seu pai, Herodes, teve receio de ir para lá. E, avisado em 
sonhos, retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade 
chamada Nazaré. Assim se cumpriu o que fora anunciado pelos 
Profetas: «Há-de chamar-Se Nazareno».  
 
            

COMENTÁRIO 
 
 
Os pastores de Belém encontraram uma família. José e Maria 
são o aconchego humano e suporte necessário ao mistério de 
Cristo, actores privilegiados na história da salvação.  
No seio duma família fez Deus a Sua morada. 
Num lar humano encarnou o amor de Deus 
pelos homens.  
Vamos acreditar no Amor. 
 Da Família de Nazaré vem a luz e a salvação. 
 
 
 
 
 

EPIFANIA      02-01-2011 
Viemos do Oriente adorar o Rei 

Evangelho segundo São Mateus (Mt  2, 1-12) 

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei 
Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns Magos vindos 
do Oriente. «Onde está – perguntaram eles – o rei dos 
judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no 
Oriente e viemos adorá-l’O». Ao ouvir tal notícia, o rei 
Herodes ficou perturbado e, com ele, toda a cidade de 
Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e 
escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o 
Messias. Eles responderam: 
«Em Belém da Judeia, porque 
assim está escrito pelo 
Profeta: ‘Tu, Belém, terra de 
Judá, não és de modo nenhum 
a menor entre as principais 
cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o Pastor 
de Israel, meu povo’». Então Herodes mandou chamar 
secretamente os Magos e pediu-lhes informações precisas 
sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois 
enviou-os a Belém e disse-lhes: «Ide informar-vos 
cuidadosamente acerca do Menino; e, quando O 
encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-l’O». 
Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que 
tinham visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre o 
lugar onde estava o Menino. Ao ver a estrela, sentiram 
grande alegria. Entraram na casa, viram o Menino com 
Maria, sua Mãe, e, prostrando-se diante d’Ele, adoraram-n’O. 
Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe 
presentes: ouro, incenso e mirra. E, avisados em sonhos 
para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à 
sua terra por outro caminho. 

COMENTÁRIO 
A festa dos Magos prolonga a alegria do Natal. Revela-
se o mistério, dobram-se os joelhos. Abra cada um de 
nós o coração como presente, trazido de longe, da 
nossa pobreza, em homenagem ao Rei que nos 
nasceu. 
Natal celebra o nascimento do Salvador; Epifania 
manifesta o Verbo de Deus em Pessoa, eternamente 
gerado no seio do Pai. Na noite de Natal os Anjos 
cantam; na vinda dos Magos o mundo adora. 
A ternura de um menino revela-nos a face de Deus. 
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