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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
Vem Espírito Santo !Vem Espírito Santo !Vem Espírito Santo !Vem Espírito Santo !    
A festa de PentecostesPentecostesPentecostesPentecostes, assim 
denominada, por se realizar 50 dias 
depois da Páscoa, era celebrada já 
desde o Antigo Testamento. Era uma 
festa de grande alegria, a festa das 
colheitas, que trazia a Jerusalém gente 
de toda a parte. Eram oferecidas no 
Templo as primícias das colheitas. 
No primeiro Pentecostes depois da 
morte de Jesus, estando os Apóstolos 
reunidos com Maria e cheios de medo, 
ainda muito traumatizados pela morte 
de Jesus, eles sentiam-se incapazes de 
realizar a missão que Jesus lhes confiou 
antes de partir para o Pai: “Ide e 
ensinai todas as nações, baptizando-as 
em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo, ensinando-as a cumprir tudo o 
que vos mandei”. Mas, de repente, tudo 
foi renovado. Um estrondo, como de 
vento que soprava impetuoso, encheu 
toda a casa onde se encontravam e 
sobre cada um deles pousou como que 
uma língua de fogo. Todos ficaram 
cheios do Espírito Santo e começaram a 
falar várias línguas conforme o Espírito 
Santo lhes concedia que falassem (Act 
2, 1-4). 
Para os cristãos, esta festa comemora a 
descida do Espírito Santo sobre os 
apóstolos dando-lhes força para 
divulgarem a Boa Nova a todo o 
mundo. Foi neste momento que a Igreja 
começou a sua missão de 
Evangelização.  
É pelo Espírito Santo que Jesus continua 
presente e actuante na sua Igreja. 
Mas, o Pentecostes não foi um 
acontecimento do passado. O Espírito 
Santo continua a fazer descer sobre nós 
os seus dons e os seus carismas se nós 
o pedirmos, unidos e em oração, e com 
um coração cheio de amor a Deus e 
aos irmãos. 
Vamos pedir, vamos clamar ao Divino 
Espírito Santo que venha sobre nós com 
os seus dons de SabedoriaSabedoriaSabedoriaSabedoria, InteligênciaInteligênciaInteligênciaInteligência, 
CiênciaCiênciaCiênciaCiência, ConselhoConselhoConselhoConselho, FortalezaFortalezaFortalezaFortaleza, PiedadePiedadePiedadePiedade e 
Temor de DeusTemor de DeusTemor de DeusTemor de Deus.   
O Espírito Santo é o Consolador, mas 
também a força motriz de acções 
necessárias à melhoria das condições 
humanas nesta Terra. 
Vem Espírito Santo!!Vem Espírito Santo!!Vem Espírito Santo!!Vem Espírito Santo!! 
(M M A) 

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        
Dia 12/06Dia 12/06Dia 12/06Dia 12/06 – Domingo de PentecostesDomingo de PentecostesDomingo de PentecostesDomingo de Pentecostes 
Dia Dia Dia Dia 18181818/0/0/0/06666    – 15.30h; Formação Litúrgica para Leitores    
Dia Dia Dia Dia 19191919/0/0/0/06666    –    Domingo da Domingo da Domingo da Domingo da Santíssima TrindadeSantíssima TrindadeSantíssima TrindadeSantíssima Trindade    

                                                    e   Dia Diocesano da Famíliae   Dia Diocesano da Famíliae   Dia Diocesano da Famíliae   Dia Diocesano da Família  
Dia Dia Dia Dia 23232323/0/0/0/06666    ––––    Dia do Corpo de DeusDia do Corpo de DeusDia do Corpo de DeusDia do Corpo de Deus    
Dia 2Dia 2Dia 2Dia 26666/0/0/0/06666    –    13h; Almoço Convívio no Centro Social    
Dia 2Dia 2Dia 2Dia 27777/06 /06 /06 /06 ––––    11h; Hora de Adoração pelas Vocações    

Inscrições na Catequese para 2011/2012Inscrições na Catequese para 2011/2012Inscrições na Catequese para 2011/2012Inscrições na Catequese para 2011/2012 
Secretariado da Catequese durante o mês de Junho 

Sábados: 16h - 19h e Domingos: 11h - 13h 

EEEEucaristias da ucaristias da ucaristias da ucaristias da Catequese Catequese Catequese Catequese     
Dia 12/06Dia 12/06Dia 12/06Dia 12/06 – 09.30h; Festa Primeira ComunhãoFesta Primeira ComunhãoFesta Primeira ComunhãoFesta Primeira Comunhão 

(2.º Grupo) 
Dia Dia Dia Dia 19191919/0/0/0/06666    – 09.30h; Festa Festa Festa Festa Profissão de FéProfissão de FéProfissão de FéProfissão de Fé  

Encontros de Formação e OraçãoEncontros de Formação e OraçãoEncontros de Formação e OraçãoEncontros de Formação e Oração    CarismáticaCarismáticaCarismáticaCarismática    
Todas as quartas - feiras  às 21.15h 

 

TEXTOSTEXTOSTEXTOSTEXTOS        LITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOS 

DOMINGO DE DOMINGO DE DOMINGO DE DOMINGO DE PENTECOSTESPENTECOSTESPENTECOSTESPENTECOSTES                        11112222----00006666----2011201120112011    

Assim como o Pai Me enviou,Assim como o Pai Me enviou,Assim como o Pai Me enviou,Assim como o Pai Me enviou,    também Eu vos envio a vós:também Eu vos envio a vós:também Eu vos envio a vós:também Eu vos envio a vós:    
Recebei o Espírito SantoRecebei o Espírito SantoRecebei o Espírito SantoRecebei o Espírito Santo    

Evangelho segundo São João (Jo 20, 19-23) 
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa 

onde os discípulos se encontravam, com medo dos 
judeus, veio Jesus, apresentou-Se no meio deles e 
disse-lhes: «A paz esteja convosco». Dito isto, 
mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos 
ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus 
disse-lhes de novo: «A paz esteja convosco. Assim 
como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a 
vós». Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: 
«Recebei o Espírito Santo: àqueles a quem 
perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados; e 

àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos». 

COMENTÁRIO COMENTÁRIO COMENTÁRIO COMENTÁRIO     

A festa do Pentecostes completa o mistério de Cristo.  
Terminou a missão do Verbo Encarnado e começa a missão do Espírito Santo. 
Por Ele, Cristo continua a obra do Pai, renovando a face da terra.  
O Divino Espírito Santo é a última palavra de Cristo. 
Por Ele, vai o Senhor inaugurar a nova humanidade criada à sua imagem. Tudo 
acontece como no princípio. "Soprou sobre eles". 

    
    
    
    



 

ACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIAL 
SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE: 

Como vem acontecendo desde 2002, no 
próximo dia 19 de Junho, na Diocese do 
Porto, vai ser celebrado o Dia Diocesano Dia Diocesano Dia Diocesano Dia Diocesano 
da Famíliada Famíliada Famíliada Família. 
A data desta celebração foi escolhida de 
maneira a coincidir com o Domingo da 
Santíssima Trindade, a Família Divina 
“Pai, Filho e Espírito Santo”. 
Pretende-se, assim, olhar para as nossas 
famílias, como expressão humana e 
social da Família Trinitária, como berço 
da Vida e do Amor na constituição e 
construção da Sociedade. 
Esta visão é particularmente importante 
nos tempos que correm, face à 
hostilidade com que a Família se vê 
confrontada. 
Este ano, o Dia Diocesano da Família 
tem como tema “Educar no Amor é “Educar no Amor é “Educar no Amor é “Educar no Amor é 
Missão da Família”Missão da Família”Missão da Família”Missão da Família” num apelo urgente a 
que as nossas famílias e as nossas casas 
assumam as características e as funções 
que tinham no tempo de São Paulo. 
A celebração deste Dia Diocesano da 
Família tem como ponto alto a 
homenagem pública que será prestada 
pelo nosso Bispo D. Manuel Clemente 
aos casais que durante o corrente ano 
completam 10, 25, 50 ou 60 anos de 
vida matrimonial, mediante inscrição 
prévia. É uma cerimónia em que 
participam muitas centenas de casais, de 
toda a Diocese, numa demonstração 
inequívoca de que o amor conjugal 
profundo e fiel é possível e gratificante, 
apesar da maneira ligeira e de descrédito 
como é visto e tratado por grande parte 
da sociedade em que vivemos. 
O palco da celebração do próximo dia 
19 de Junho será a Nave Polivalente de 
Anta – Espinho. 
A celebração terá o seguinte programa: 

13h30m – Recepção dos Casais 
Jubilados e Concentração 
das Famílias 

15h30m – Celebração da Eucaristia, 
presidida por D. Manuel 
Clemente; Renovação do 
Compromisso Matrimonial; 
Entrega das bênçãos 
personalizadas aos Casais 
Jubilados. 

Na nossa Comunidade Paroquial, o Dia 
Diocesano da Família será também 
celebrado de forma condigna na 
Eucaristia das 12 horas desse mesmo 
dia 19 de Junho, Solenidade da 
Santíssima Trindade.  (A C R) 

DOMINGO SATÍSSIMA TRINDADEDOMINGO SATÍSSIMA TRINDADEDOMINGO SATÍSSIMA TRINDADEDOMINGO SATÍSSIMA TRINDADE                19191919----00006666----2011201120112011    

Deus enviou o seu Filho ao mundo,Deus enviou o seu Filho ao mundo,Deus enviou o seu Filho ao mundo,Deus enviou o seu Filho ao mundo,    
para que o mundo seja salvo por Elepara que o mundo seja salvo por Elepara que o mundo seja salvo por Elepara que o mundo seja salvo por Ele    

Evangelho segundo São João (Jo 3, 16-18)  

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: «Deus 
amou tanto o mundo que entregou o seu Filho 
Unigénito, para que todo o homem que acredita n’Ele 
não pereça, mas tenha a vida eterna.  
Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para 
condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo 
por Ele. Quem acredita n’Ele não é condenado, mas 
quem não acredita n'Ele já está condenado, porque 
não acreditou no nome do Filho Unigénito de Deus». 
 

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

A festa da Santíssima Trindade celebra a obra das Três Pessoas Divinas, síntese e 
plenitude de todas as festas.  
N’Ela tudo começa e por Ela tudo acaba. A sua grandeza não é solidão, mas 
comunidade das Três Pessoas, na unidade duma só natureza. 
No mistério da Trindade se gerou e edifica a comunidade cristã. A Igreja é a 
imagem da Trindade: diversidade das pessoas na unidade do amor.  
Somos Igreja porque acreditámos no Amor. 
 

Dia Dia Dia Dia 23232323    de de de de JuJuJuJunhonhonhonho        
Dia Dia Dia Dia do Corpo de Ddo Corpo de Ddo Corpo de Ddo Corpo de Deeeeusususus    

11111111....00000000hhhh----Eucaristia na Sé CatedralEucaristia na Sé CatedralEucaristia na Sé CatedralEucaristia na Sé Catedral    
11112222.00h.00h.00h.00h----Procissão Procissão Procissão Procissão do Corpo de Deusdo Corpo de Deusdo Corpo de Deusdo Corpo de Deus    
((((Itinerário: SéItinerário: SéItinerário: SéItinerário: Sé    ----    Largo Dr. Pedro VitorinoLargo Dr. Pedro VitorinoLargo Dr. Pedro VitorinoLargo Dr. Pedro Vitorino    ----    Rua S. Rua S. Rua S. Rua S. SSSSebastiãoebastiãoebastiãoebastião    
----    Mercado S. SebastiãoMercado S. SebastiãoMercado S. SebastiãoMercado S. Sebastião    ----    SéSéSéSé....    
Termina com a Termina com a Termina com a Termina com a BênçãoBênçãoBênçãoBênção    dodododo    Santíssimo SacramentoSantíssimo SacramentoSantíssimo SacramentoSantíssimo Sacramento))))    

Testemunha a tua Fé Testemunha a tua Fé Testemunha a tua Fé Testemunha a tua Fé !!!!!!!!    

    
Dia Dia Dia Dia 02020202    de de de de JulhoJulhoJulhoJulho        

EncerramEncerramEncerramEncerramento ento ento ento do do do do Ano PastoralAno PastoralAno PastoralAno Pastoral    
10101010....00000000hhhh----PPPPlenário lenário lenário lenário do Consdo Consdo Consdo Conseeeelholholholho    Paroquial de PastoralParoquial de PastoralParoquial de PastoralParoquial de Pastoral    
19.00h19.00h19.00h19.00h----Eucaristia de Acção de GraçasEucaristia de Acção de GraçasEucaristia de Acção de GraçasEucaristia de Acção de Graças    

(Com a participação de todos os Grupos (Com a participação de todos os Grupos (Com a participação de todos os Grupos (Com a participação de todos os Grupos 
Paroquiais)Paroquiais)Paroquiais)Paroquiais)    

20.00h20.00h20.00h20.00h----Arraial popArraial popArraial popArraial popuuuular de S. Pedrolar de S. Pedrolar de S. Pedrolar de S. Pedro    

ParticipaParticipaParticipaParticipa    !!!!!!!!    
    
A sua opinião é importante:A sua opinião é importante:A sua opinião é importante:A sua opinião é importante:    
Se pretende dar-nos a sua opinião ou colaboração, por favor contacte-nos 
através do seguinte endereço electrónico  
boletimparoquial@paroquia-areosa.pt 


