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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
Novo Ano Pastoral  

Depois de um período em que este 
Boletim esteve de “férias”, voltamos a 
aparecer nas vossas mãos com o firme 
desejo de contribuir com este meio para 
a construção de uma comunidade cada 
vez mais viva e acolhedora, no seu 
interior e para com todos os que com ela 
contactam. Esperamos que o tempo de 
férias tenha sido de boa recuperação 
para todos os nossos leitores e que 
voltem com entusiasmo redobrado ao 
seio da nossa comunidade. 
A Equipa Redactorial aproveitou para 
fazer o balanço da actividade realizada 
durante o passado ano pastoral e 
chegou à conclusão de que apesar das 
deficiências e dificuldades encontradas, 
vale a pena continuar a dar vida a este 
meio de evangelização. Esta mesma 
avaliação foi confirmada no Conselho 
Paroquial de Pastoral realizado em Julho 
passado.  
Assim, o Boletim Pedras Vivas continuará 
a estar nas vossas mãos de duas em 
duas semanas e, como sempre, será 
tanto mais rico quanto maior 
colaboração tiver dos nossos leitores, 
especialmente dos nossos Grupos 
Paroquiais. 
Depois de uma experiência feita durante 
o passado ano pastoral e que foi 
considerada bem sucedida, estamos em 
condições de anunciar a disponibilidade 
da Versão Online deste Boletim que será 
enviada, via e-mail e gratuitamente, a 
todos os interessados que o solicitem. 
Para isso, bastará que enviem um e-mail 
para o endereço  

boletimparoquial@paroquia-areosa.pt 

com a informação do endereço 
electrónico para onde deve ser dirigido. 
No início de um novo ano pastoral e sem 
comprometer o lema geral que orienta a 
actividade pastoral da nossa paróquia 
“Solidão e Abandono”, gostaríamos de 
recordar o que nos foi indicado como 
prioridade pelo nosso Bispo, D. Manuel 
Clemente, na abertura deste novo ano 
pastoral e como eco da Jornada Mundial 
da Juventude: “Família e Juventude: 
Viver em comunhão, formar para a 
comunhão”. 
Desejamos a todos um ano pastoral 
cheio de entusiasmo, iluminado pelo 
Espírito Santo!  
Como sempre, as vossas críticas e 
sugestões serão bem-vindas. 
Pela Equipa Redactorial 
Abel Cunha Rodrigues 
 
 

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        
Dia 25/09 Dia 25/09 Dia 25/09 Dia 25/09 –    10h; Início da CatequeseInício da CatequeseInício da CatequeseInício da Catequese    
Dia 30/09 Dia 30/09 Dia 30/09 Dia 30/09 –    17h; Hora de Adoração pelas Vocações 
Dia 01/10 Dia 01/10 Dia 01/10 Dia 01/10 – 11h; Reunião Mensal dos Acólitos 
Dia 01/10 Dia 01/10 Dia 01/10 Dia 01/10 – 10h e 21.30h; Dia Mundial da Música no Multiusos – 

Esc. Música Santa Cecília 
Dia 05/10Dia 05/10Dia 05/10Dia 05/10 – 09.30h; Início do Curso de Iniciação para Catequistas 

(N. S. da Conceição)    
Dia 06/10Dia 06/10Dia 06/10Dia 06/10 – 15h; Reunião Grupo Visitadores de Doentes    
Dia 08/10Dia 08/10Dia 08/10Dia 08/10 – 10h; Plenário Conselho Paroquial de Pastoral 
Dia 09/10 Dia 09/10 Dia 09/10 Dia 09/10 – 15h; Festa do Envio na Igreja da Trindade, 

presidida por D. Manuel Clemente 

Eucaristias da CaEucaristias da CaEucaristias da CaEucaristias da Catequese tequese tequese tequese     

Dia 25/09 Dia 25/09 Dia 25/09 Dia 25/09 – 10.00h; animada pelas Catequistas  

Dia 02/10 Dia 02/10 Dia 02/10 Dia 02/10 –    10.00h; animada pelo 6º Ano e pela 

  Escola de Música Santa Cecília 

Encontros de Formação e Oração CarismáticaEncontros de Formação e Oração CarismáticaEncontros de Formação e Oração CarismáticaEncontros de Formação e Oração Carismática    
Todas as quartas - feiras  às 21.15h 

 

TEXTOSTEXTOSTEXTOSTEXTOS        LITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOS 

X X X X X V X V X V X V I  DOMINGO DOI  DOMINGO DOI  DOMINGO DOI  DOMINGO DO    TEMPO COMUM       TEMPO COMUM       TEMPO COMUM       TEMPO COMUM       25252525----00009999----2011201120112011    

ArrependeuArrependeuArrependeuArrependeu----se e foi. Os publicanos e as mulheres de má vidase e foi. Os publicanos e as mulheres de má vidase e foi. Os publicanos e as mulheres de má vidase e foi. Os publicanos e as mulheres de má vida    
irão adiante de vós para o reino de Deusirão adiante de vós para o reino de Deusirão adiante de vós para o reino de Deusirão adiante de vós para o reino de Deus    

Evangelho segundo São Mateus (Mt 21, 28-32) 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: 
«Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Foi ter com o primeiro e disse-

lhe: ‘Filho, vai hoje trabalhar na vinha’. Mas 
ele respondeu-lhe: ‘Não quero’. Depois, 
porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-
se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo 
modo. Ele respondeu: ‘Eu vou, Senhor’. Mas 
de facto não foi. Qual dos dois fez a vontade 
ao pai?». Eles responderam-Lhe: «O primeiro». 
Jesus disse-lhes: «Em verdade vos digo: Os 
publicanos e as mulheres de má vida irão 
diante de vós para o reino de Deus. João 
Baptista veio até vós, ensinando-vos o 
caminho da justiça, e não acreditastes nele; 

mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem o 
vistes, não vos arrependestes, acreditando nele». 

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

Os trabalhadores da vinha chamam-se agora “filhos”. No projecto de Deus todos 
somos filhos, porque somos chamados a participar da sua vida, empenhados na 
mesma obra. Ser filho de Deus é fazer a sua vontade. “Filho, vai!” 
Cristo é o Filho muito amado, que o Pai enviou a trabalhar na sua vinha. Toda a 
sua vida foi obedecer. “Sim, Pai!”. O exemplo de Cristo nos estimula a ter os 
mesmos sentimentos. 
O nosso sim é Cristo. 



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

De 16 a 21 de Agosto, sob o lema 
"EnraiEnraiEnraiEnraizadoszadoszadoszados    e edificados em Cristo, firmes e edificados em Cristo, firmes e edificados em Cristo, firmes e edificados em Cristo, firmes 
na Féna Féna Féna Fé", foram mais de 2 milhões, os 
jovens que participaram nesta Jornada 
realizada em Madrid com a presença do 
Papa Bento XVI.  
A Jornada Mundial da JuventudeJornada Mundial da JuventudeJornada Mundial da JuventudeJornada Mundial da Juventude (JMJ) foi 
criada pelo Papa João Paulo II em 1985, 
“Ano Internacional da Juventude”  e 
consiste numa reunião de centenas de 
milhares de pessoas católicas, sobretudo 
jovens. O evento é celebrado a cada dois 
ou três anos, numa cidade escolhida 
para celebrar a grande jornada em que 
participam pessoas do mundo inteiro. 
Nos anos intermédios, as Jornadas são 
vividas localmente, no Domingo de 
Ramos, por algumas dioceses ao redor 
do mundo. Para cada Jornada, o Papa 
sugere um tema. 
Durante as JMJ, acontecem eventos 
como catequeses, adorações, missas, 
momentos de oração, palestras, partilhas 
e shows. Tudo isso em diversas línguas. 
Apesar de ser proposta pela Igreja 
Católica, é um convite a todos os jovens 
do mundo. Para João Paulo II, "…a 
esperança de um mundo melhor está 
numa juventude sadia, com valores, 
responsável e, acima de tudo, voltada 
para Deus e para o próximo." 
A primeira jornada mundial realizou-se 
em   Roma, em 1986, e as seguintes em: 
Buenos Aires, Santiago de Compostela, 
Polônia, Estados Unidos, Filipinas, 
França, Roma, Canadá, Alemanha, 
Austrália e Madrid, neste ano de 2011. A 
próxima está marcada para o Rio de 
Janeiro, Brasil, no próximo ano de 2013. 
Portugal, por sua vez, apresentou-se 
nestas Jornadas com uma das maiores 
representações, com um total 
aproximado de 12.300 jovens. 
Com o culminar das Jornadas, os mais 
de 2 milhões de Jovens, juntaram-se no 
aeroporto de "Cuatro Vientos" para 
professar a sua Fé em Cristo em conjunto 
com o Papa Bento XVI, que presidiu à 
Celebração de Vésperas do dia 20 de 
Agosto e à Eucaristia do dia 21 de 
Agosto.  
No final, o Papa dirigiu-se em português 
aos jovens presentes com uma 
mensagem especial, com o intuito de 
sermos os percursores Cristo e não 
abandonarmos o seu projecto de Vida, 
mesmo em momentos difíceis como os 
que Portugal atravessa. 
(M M A)  
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Arrendará a vinha a outros vinhateirosArrendará a vinha a outros vinhateirosArrendará a vinha a outros vinhateirosArrendará a vinha a outros vinhateiros    

Evangelho segundo São Mateus (Mt 21, 33-43) 

Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: 
«Ouvi outra parábola: Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a 
com uma sebe, cavou nela um lagar e levantou uma torre; depois, arrendou-a a 
uns vinhateiros e partiu para longe. Quando chegou a época das colheitas, 
mandou os seus servos aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, 
porém, lançando mão dos servos, espancaram um, mataram outro, e a outro 
apedrejaram-no. Tornou ele a mandar outros servos, em maior número que os 
primeiros. E eles trataram-nos do mesmo modo. Por fim, mandou-lhes o seu 

próprio filho, dizendo: ‘Respeitarão o meu filho’. 
Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram 
entre si: ‘Este é o herdeiro; matemo-lo e 
ficaremos com a sua herança’. E, agarrando-o, 
lançaram-no fora da vinha e mataram-no. 
Quando vier o dono da vinha, que fará àqueles 
vinhateiros?». Eles responderam: «Mandará 
matar sem piedade esses malvados e arrendará 
a vinha a outros vinhateiros, que lhe entreguem 
os frutos a seu tempo». Disse-lhes Jesus: «Nunca 
lestes na Escritura: ‘A pedra que os construtores 

rejeitaram tornou-se a pedra angular; tudo isto veio do Senhor e é admirável aos 
nossos olhos’? Por isso vos digo: Ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado a um 
povo que produza os seus frutos». 

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

O Pai é o agricultor e o mundo é a sua vinha. A primeira plantação foi o Povo de 
Israel, vinha eleita, predilecta, que Deus limpou de idolatrias, cercou de cuidados 
e muniu de defesas. Enviou criados, sagrou reis e profetas para receber a seu 
tempo os frutos, que lhe pertenciam. Mas em vez das uvas da justiça e rectidão, 
só colheu em troca, gritos de horror e sangue derramado. 
Enviou por fim o seu filho, o Único, o Muito Amado; mas os seus não O 
receberam. Fecundada pelo sangue de Cristo, nasceu a Igreja, vinha nova 
replantada no coração do Pai pelo amor do Filho. Agora na vinha de Deus, a 
única videira é Cristo e nós somos os seus ramos, cepas escolhidas, que o Pai 
plantou. 
 

 

Dia Mundial da MúsicaDia Mundial da MúsicaDia Mundial da MúsicaDia Mundial da Música        
    

No próximo dia No próximo dia No próximo dia No próximo dia 1 de Outub1 de Outub1 de Outub1 de Outubrorororo, , , ,     
às 21h30, no Multiusos da Paróquia da às 21h30, no Multiusos da Paróquia da às 21h30, no Multiusos da Paróquia da às 21h30, no Multiusos da Paróquia da 

Areosa, a Escola de Música Santa Areosa, a Escola de Música Santa Areosa, a Escola de Música Santa Areosa, a Escola de Música Santa 
CecíliaCecíliaCecíliaCecília    comemora o Dia Mundial da comemora o Dia Mundial da comemora o Dia Mundial da comemora o Dia Mundial da 
Música comMúsica comMúsica comMúsica com    umumumum    Café Café Café Café Concerto Concerto Concerto Concerto     
subordinado ao tema “Viagens”subordinado ao tema “Viagens”subordinado ao tema “Viagens”subordinado ao tema “Viagens”        

    
Entrada LivreEntrada LivreEntrada LivreEntrada Livre        

    
    
    
    
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 

 


