
EDITORIAL 
 
Dia Mundial da Paz 2011 
 
Glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos 
homens de boa vontade’” (Lc 2, 14) 

Somente querer a paz não basta, estamos fartos da violência, 
mas o que podemos fazer para contribuirmos para a paz? A paz 
é um dom de Deus que começa no coração e se torna palpável 
na nossa maneira de agir. Precisamos de ser, cada dia mais, 
homens e mulheres de boa vontade. Boa vontade é ter um 
ânimo bom, uma disposição boa de acolhimento, de 
compreensão, de ajuda mútua, de perdão, de fazer o outro 
sentir-se bem. O nosso Salvador, que nasceu num estábulo e 
teve como berço uma manjedoura, vem para nos ensinar a 
humildade, a singeleza, a beleza do bem, isto é, do querer bem, 
do pensar bem, do fazer o bem. Isso traz paz. 
O Santo Padre, Bento XVI na sua mensagem para o Dia Mundial 
da Paz 2011 diz que o mundo tem necessidade de Deus e de 
valores éticos e espirituais, universais e partilhados. Que é 
necessário ir na sua procura para a construção de uma ordem 
social e internacional justa e pacífica e a religião pode oferecer 
um precioso contributo na busca desses mesmos valores, para 
que a paz possa ser uma realidade. Fala ainda Bento XVI na 
liberdade religiosa como elemento imprescindível num Estado de 
direito, não podendo ser negada sem que se afecte ao mesmo 
tempo todos os direitos e liberdades fundamentais. 
Perante as ameaçadoras tensões do momento, especialmente 
perante as discriminações, os abusos e as intolerâncias 
religiosas que hoje afectam de modo particular os cristãos, uma 
vez mais, Bento XVI exorta todos a rezarem para que cheguem a 
bom termo os esforços empreendidos em diversas partes para 
promover e construir a paz no mundo. 

“Senhor, fazei-nos instrumentos da Vossa paz.” 
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BAPTISMO DO SENHOR        09-01-2011 

Depois de ter sido baptizado, 
Jesus viu o Espírito de Deus descer sobre Si 

Evangelho segundo São Mateus (Mt  3, 13-17) 

Naquele tempo, Jesus chegou da Galileia e veio ter com João 
Baptista ao Jordão, para ser baptizado por ele. Mas João opunha-se, 
dizendo: «Eu é que preciso de ser baptizado por Ti e Tu vens ter 

comigo?». Jesus respondeu-lhe: 
«Deixa por agora; convém que assim 
cumpramos toda a justiça». João 
deixou então que Ele Se aproximasse. 
Logo que Jesus foi baptizado, saiu da 
água. Então, abriram-se os céus e 
Jesus viu o Espírito de Deus descer 
como uma pomba e pousar sobre Ele. 
E uma voz vinda do céu dizia: «Este é 
o meu Filho muito amado, no qual pus 
toda a minha complacência».
  

 
            

COMENTÁRIO 
 
 
O Baptismo do Senhor é mistério de contradições, cenário de 
glórias e grandezas.  
Em resposta ao Filho de Deus que se humilha, ouve-se a voz 
do Pai, que O exalta. Entre pecadores que se purificam, vai o 
Santo purificar-se. Disfarçado na mesma sede jorra a Fonte da 
água viva. Abrem-se os céus para deixar passar os segredos 
de Deus. O Mistério da Santíssima Trindade revelou-se hoje 
entre os homens. 
No mistério do Baptismo do Senhor há outros filhos a nascer. 
Só baptizados no amor seremos filhos, os muito amados do 
Pai.  
 
 
 
 

II DOMINGO TEMPO COMUM      16-01-2011 
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo 

Evangelho segundo São João 
(Jo  1, 29-34) 

Naquele tempo, João Baptista 
viu Jesus, que vinha ao seu 
encontro, e exclamou: «Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo. É d’Ele 
que eu dizia: ‘Depois de mim 
vem um homem, que passou 
à minha frente, porque era 
antes de mim’. Eu não O 
conhecia, mas foi para Ele Se 

manifestar a Israel que eu vim baptizar na água». João deu 
mais este testemunho: «Eu vi o Espírito Santo descer do Céu 
como uma pomba e permanecer sobre Ele. Eu não O 
conhecia, mas quem me enviou na baptizar na água é que 
me disse: ‘Aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer 
e permanecer é que baptiza no Espírito Santo’. Ora, eu vi e 
dou testemunho de que Ele é o Filho de Deus». 

 
 

COMENTÁRIO 
 
Com a festa do Baptismo do Senhor começa o Tempo 
Comum. Este tempo prolonga a celebração do mistério 
pascal.  
Continuamos a viver e a completar na Igreja e no 
mundo o mistério da Sua encarnação, morte e 
ressurreição.  
Vamos agora encarnar, morrer e ressuscitar a fogo 
lento, baptizados no fogo do Espírito. O Verbo 
Encarnado vai fazer-se vida em nós. 
O ciclo litúrgico é a semente a frutificar, Cristo a crescer 
em nós até à plenitude. Liturgia é Vida. 



ACTUALIDADE  ECLESIAL 
SABIA QUE: 
Após o nascimento de Jesus, segundo o Evangelho de São 
Mateus, surgem os Magos provenientes do Oriente, que O 
visitaram em Belém guiados por uma estrela. 
Esta denominação de «Mago», entre os Orientais, tem 
conotação com sapiência ou designa ainda astrólogos, 
deduzindo-se que seriam astrólogos com conhecimentos 
científicos. Pensa-se desta maneira por se contar que terão 
avistado uma estrela que os terá guiado até onde Jesus 
nasceu. Terão chegado até Jesus a 6 de Janeiro, data em 
que, actualmente, se comemora o «Dia de Reis».  
O nome de «Reis» fora colocado pela Igreja, com base na 
aplicação liberal do Salmo 71, 10. Não há informação de 
quantos seriam nem dos seus nomes, existem apenas 
suposições e algumas pinturas dos primeiros séculos, onde 
aparecem dois, quatro e doze «Magos».  
Posteriormente, terão sido atribuídos os nomes aos «Reis»; 
Baltasar, representando a raça africana; Belchior, 
representando a raça europeia e Gaspar que representa a 
raça asiática, ficando, assim, representadas todas as raças 
conhecidas nessa data, simbolizando a homenagem de 
todos os Homens da Terra a Jesus.  
Pelo número de prendas deduziu-se quantos seriam, pois 
ofereceram três presentes, ouro (Belchior), incenso (Gaspar) 
e mirra (Baltasar). As prendas têm uma simbologia, pois o 
ouro era somente oferecido a Reis; o incenso era oferecido a 
Deus e a mirra era usada no embalsamamento dos mortos. 
Assim, através destas prendas, os Reis Magos afirmam 
simbolicamente que Jesus é Rei, é Deus e é Homem sujeito 
ao sofrimento que iria ter ao longo da sua vida.  
A tradição da oferta de prendas na época do Natal tem as 
suas raízes nas prendas que os Reis Magos ofereceram ao 
Menino Jesus. 
Sendo países tradicionalmente católicos, Espanha e Itália 
são os países que maior importância e simbolismo atribuem 
a esta tradição. Por isso, as crianças espanholas e italianas 
celebram o Natal como todas as outras mas têm de esperar 
pelo dia de Reis, 6 de Janeiro, para receber as prendas. 
A exemplo dos Reis Magos, que prenda vou oferecer ao 
Deus Menino?   

VIDA   PAROQUIAL 

VAI  ACONTECER: 
 
Dia 15/01 – 15h30m – Formação técnica para Leitores 
Dias 15 e 16/01 – 17h; Na Cripta, Audições 1º Período  

(Escola de Música Santa Cecília) 

Eucaristias da Catequese  

Dia 09/01 – 10.00h; animada pelo Grupo de Pais 
Dia 16/01 – 10.00h; animada pelo 3º 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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