
EDITORIAL 
 
Dia Mundial do Doente  2011  
 
A mensagem do Santo Padre Bento XVI, para este dia especial, 
quer colocar-nos em séria reflexão sobre o mistério do 
sofrimento e, sobretudo, alertar as nossas comunidades e a 
sociedade civil a terem mais sensibilidade com os nossos 
doentes.  
Para Bento XVI, uma sociedade que não aceita as pessoas que 
sofrem e não é “capaz de contribuir, mediante a compaixão, para 
fazer com que o sofrimento seja partilhado” é uma sociedade 
“cruel e desumana”. 
Podemos dizer com satisfação que a nossa comunidade 
paroquial tem um carinho e uma atenção fraternos e amorosos 
pelos seus doentes. São muitos os visitadores, e também o 
próprio Pároco, que é incansável, e são raios de sol a levar a 
palavra amiga, o bálsamo da esperança, o Pão da Vida, a força 
e o perdão a cada um dos irmãos mais fracos e sofredores, para 
que nenhum deles se sinta esquecido ou marginalizado. Além 
disso, todos os anos, é incluído no seu plano pastoral o Dia do 
Doente que irá ser celebrado no próximo dia 12.   
“A vós, queridos irmãos e irmãs, dirijo esta mensagem, para que 
testemunhem por meio do sofrimento na vossa vida a vossa fé”, 
pede o Papa e, continua a sua mensagem, falando da Paixão de 
Cristo:  
“Frequentemente a Paixão, a Cruz de Jesus causam medo, 
porque parecem ser a negação da vida. Na realidade, é 
exactamente o contrário! A Cruz é o “sim” de Deus ao homem, a 
expressão mais alta e mais intensa do seu amor e a fonte de 
onde brota a vida eterna.” 
O Papa dirige ainda uma saudação aos que se dedicam com 
amor a cuidar e aliviar os sofrimentos de cada irmão e irmã 
doente, nos hospitais ou casa de repouso e nas famílias. 
Convida e apela para que vejam em cada rosto sofredor o rosto 
do próprio Cristo. 
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V  DOMINGO - TEMPO COMUM        06-02-2011 

Vós sois a luz do mundo 

Evangelho segundo São Mateus (Mt  5, 13-16) 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:  
«Vós sois o sal da terra. Mas se ele perder a força, com que há-de 
salgar-se? Não serve para nada, senão para ser lançado fora e 
pisado pelos homens.  
Vós sois a luz do mundo. Não se 
pode esconder uma cidade situada 
sobre um monte; nem se acende 
uma lâmpada para a colocar 
debaixo do alqueire, mas sobre o 
candelabro, onde brilha para todos 
os que estão em casa. 
Assim deve brilhar a vossa luz 
diante dos homens, para que, 
vendo as vossas boas obras, 
glorifiquem o vosso Pai que está 
nos Céus». 
 
            

 
COMENTÁRIO 

 
O sal da terra e a luz do mundo é Cristo. Como fermento 
metido na massa, transforma as realidades humanas e dá-lhes 
já neste mundo o sabor antecipado do real e definitivo. 
Ser cristão é saber Cristo, saboreá-lo. Tenho de tomar-lhe o 
gosto para O saber anunciar. 
O cristão é o bom apreciador de Cristo. Como Paulo, “ não 
devia saber mais nada, senão Jesus Cristo, e Jesus Cristo 
Crucificado”. 
Ser luz é amar. As obras do amor são a luz que convence, o 
calor que fecunda. Só quem ama o seu irmão permanece na 
luz. 
Ser luz supõe comunhão. 
 
 
 

V I  DOMINGO - TEMPO COMUM      13-02-2011 

Foi dito aos antigos ... Eu, porém, digo-vos ... 

Evangelho segundo São Mateus (Mt  5, 20-22.27-28.33-34.37) 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, 
não entrareis no reino dos Céus. 
Ouvistes que foi dito aos antigos: ‘Não matarás; quem matar 
será submetido a julgamento’. 
Eu, porém, digo-vos: Todo 
aquele que se irar contra o 
seu irmão será submetido 
a julgamento. 
Ouvistes que foi dito: ‘Não 
cometerás adultério’.  
Eu, porém, digo-vos: Todo 
aquele que olhar para uma 
mulher com maus desejos, 
já cometeu adultério com 
ela no seu coração. 
Ouvistes ainda que foi dito 
aos antigos: ‘Não faltarás 
ao que tiveres jurado, mas cumprirás diante do Senhor o que 
juraste’. 
Eu, porém, digo-vos que não jureis em caso algum. A vossa 
linguagem deve ser: ‘Sim, sim; não, não’. 
O que passa disto vem do Maligno». 

 
COMENTÁRIO 

Jesus vem fazer novas todas as coisas. Todos lhe 
chamam Mestre. “Fala como quem tem autoridade”. 
Não se apresenta como intérprete da Lei, à maneira de 
qualquer escriba, mas como intérprete do Pai e lição de 
Si mesmo. “Foi-nos dito, mas Eu digo-vos”. Cristo é o 
Senhor da Lei, Senhor do sábado. 
Na Lei Nova de Cristo o Espírito Santo é a Lei. Se 
vivemos encadeados em nossas estruturas, solta o 
Espírito gemidos inenarráveis. 
Vamos à fonte divina, donde corre a água viva de 
novas leis e exigências, fonte de vida e comunhão.  
Amor é Lei.   
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ACTUALIDADE  ECLESIAL 
SABIA QUE: 

 
No dia 31 de Janeiro celebramos a memória de S. João 
Bosco, que fez da sua vida um serviço de amor à criança e 
aos jovens, sintetizado na frase: "Basta que sejais jovens 
para que eu vos ame". O Santo ensinava com a própria vida 
que é possível vencer o egoísmo sabendo que a vida não é 
um fim em si mesmo, mas um dom que se dedica a quem se 
ama.  
João Bosco nasceu em Piemonte, Itália, a 16 de Agosto de 
1815. Era filho de uma humilde família de camponeses. 
Órfão de pai aos dois anos, viveu sua mocidade e fez os 
primeiros estudos no meio de inumeráveis trabalhos e 
dificuldades. Desde os mais tenros anos sentiu-se impelido 
para o apostolado entre os companheiros. Sua mãe, ainda 
hoje conhecida como “Mãe Margarida”, com sua palavra e 
bom exemplo, animava João Bosco no seu desejo de crescer 
virtuoso aos olhos de Deus e dos homens. 
Dizia com muita frequência: "Quando crescer quero ser 
sacerdote para tomar conta dos meninos. Os meninos são 
bons; se há meninos maus é porque não há quem cuide 
deles".  
Ordenado Sacerdote a 5 de Junho de 1841, principiou logo a 
dar provas do seu zelo apostólico: "Prometi a Deus que até o 
meu último suspiro seria para os jovens." "Ganhai o coração 
dos jovens por meio do amor".  
Fundou em 1859 a Congregação dos Salesianos, em 
homenagem a São Francisco de Sales. 
Apesar dos anos que separam os dias de hoje do tempo em 
que viveu Dom Bosco, seu amor pelos jovens, sua dedicação 
e sua herança pedagógica vêm sendo transmitidos por 
homens e mulheres no mundo inteiro. 
Fundou em 1872 o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora 
para a educação da juventude feminina. 
Na nossa Paróquia contamos com a ajuda das Irmãs 
Salesianas que se dedicam à educação de jovens e residem 
na “Casa Mãe Margarida” na Rua de Nau Vitória. 
 

.VIDA   PAROQUIAL 

VAI  ACONTECER: 
Dia 06/02 – 10h; Festa da Apresentação  

do Menino Jesus  
Dia 08/02 – 15h; Reunião Grupo Esperança e Vida  
Dia 12/02 – 15h; Missa do Doente com Santa Unção 
Dia 12/02 – 21.30h; Tertúlia do Grupo de Leitores   
Dia 20/02 –   8.00h; Hora de Adoração pelas Vocações 

Eucaristias da Catequese  

Dia 06/02 – 10.00h; animada pelo 5º Ano 
Dia 13/02 – 10.00h; animada pelo Cateq. da Semana  

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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