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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
    

Dia de Todos os SantosDia de Todos os SantosDia de Todos os SantosDia de Todos os Santos    
 
Acabamos de celebrar a festa de Todos 
os Santos que nos convida a uma 
reflexão sobre a forma como este 
acontecimento influencia as nossas vidas. 
Será que Santos são só aqueles que 
estão nos altares ou que deram um 
grande testemunho de vida cristã? Será 
que a santidade é só para algumas 
pessoas, ou todos nós, cristãos 
baptizados, temos obrigação de ser 
santos? 
Todos somos chamados à santidade. 
Não importa o que fazemos ou o que 
somos, não importa a nossa condição de 
pecadores, pois muitos santos também o 
foram. O que importa, acima de tudo, é 
o esforço que colocamos em tudo o que 
fazemos, no nosso dia a dia, por mais 
pequeno que nos pareça ser. 
Ouvi uma reflexão, que gostaria de 
partilhar convosco, com algumas 
orientações para a nossa vida neste 
caminho de santidade:  
- Dar lugar à oração que tem que ser um 
transbordar da alma e do coração diante 
daquele Deus em quem confiamos, tal 
como a oração de Ana, mãe de Samuel 
que podemos encontrar no Antigo 
Testamento; 
- Aceitar o sofrimento sem revolta, 
porque ele é fonte de graças e caminho 
de salvação, pois o nosso Deus passou 
pela cruz na pessoa de Seu Filho Jesus 
Cristo; 
- Ser humilde e obediente. É importante 
aqui salientar a nossa união à Igreja de 
Cristo na terra, a forma como ouvimos 
os ensinamentos da Igreja e dos nossos 
Pastores, evitando críticas sem 
fundamento e procurando estudar os 
seus ensinamentos; 
- Ser humano, não ter um coração de 
pedra e amar o irmão, perdoando as 
ofensas; 
- Ser alegre, porque é bem verdade que 
“Um Santo triste é um triste santo”. 
Que Deus nos ajude a pôr em prática 
estes conselhos na nossa vida, com toda 
a confiança na intercessão da Virgem 
Maria e de Todos os Santos.  
(M M A)  
 

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        
Dia 05/11 Dia 05/11 Dia 05/11 Dia 05/11 –    11h; Reunião Mensal dos Acólitos 
Dia 05/11 Dia 05/11 Dia 05/11 Dia 05/11 – 15.30h; Reunião Grupo de Leitores 
Dia 08/11 Dia 08/11 Dia 08/11 Dia 08/11 –    15h; Reunião Grupo Esperança e Vida 
Dia 12/11 Dia 12/11 Dia 12/11 Dia 12/11 – 14.30h; Rally-Paper de S. Martinho, Organizado  

por Espaço Juventude                   
Dia 12/11Dia 12/11Dia 12/11Dia 12/11 – 20h; Magusto no Pavilhão Multiusos, Organizado por MJXXI    
Dia 16/11Dia 16/11Dia 16/11Dia 16/11 – 17h; Na Sé Catedral, D. João Miranda celebra a última 

eucaristia como Bispo Auxiliar do Porto     
Baptismo e CrisBaptismo e CrisBaptismo e CrisBaptismo e Crisma de Adultos ma de Adultos ma de Adultos ma de Adultos –    Vão iniciar-se as sessões de preparação 

no dia 06/11. Estão abertas as inscrições na 
Secretaria ou junto do Pároco.      

Eucaristias da Catequese Eucaristias da Catequese Eucaristias da Catequese Eucaristias da Catequese     

Dia 06/11 Dia 06/11 Dia 06/11 Dia 06/11 – 10.00h; animada pelo 2º Ano 
Dia 13/11 Dia 13/11 Dia 13/11 Dia 13/11 –    10.00h; animada pela Catequese da Semana  

EnEnEnEncontros de Formação e Oração Carismáticacontros de Formação e Oração Carismáticacontros de Formação e Oração Carismáticacontros de Formação e Oração Carismática    
Todas as quartas - feiras  às 21.15h 

 

TEXTOSTEXTOSTEXTOSTEXTOS        LITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOS 

X X XX X XX X XX X X    I II II II I        DOMINGO DO TEMPO COMUM  DOMINGO DO TEMPO COMUM  DOMINGO DO TEMPO COMUM  DOMINGO DO TEMPO COMUM  06060606----11111111----2011201120112011    

Aí vem o Esposo: ide ao seu encontroAí vem o Esposo: ide ao seu encontroAí vem o Esposo: ide ao seu encontroAí vem o Esposo: ide ao seu encontro    

Evangelho segundo São Mateus (Mt 25, 1-13) 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: «O reino 
dos Céus pode comparar-se a dez virgens, que, tomando as suas lâmpadas, 
foram ao encontro do esposo. Cinco eram insensatas e cinco eram prudentes. As 
insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto 
as prudentes, com as lâmpadas, levaram azeite nas almotolias. Como o esposo 

se demorava, começaram todas a dormitar e 
adormeceram. No meio da noite ouviu-se um 
brado: ‘Aí vem o esposo; ide ao seu encontro’. 
Então, as virgens levantaram-se todas e 
começaram a preparar as lâmpadas. As 
insensatas disseram às prudentes: ‘Dai-nos do 
vosso azeite, que as nossas lâmpadas estão a 
apagar-se’. Mas as prudentes responderam: 
‘Talvez não chegue para nós e para vós. Ide 
antes comprá-lo aos vendedores’. Mas, 
enquanto foram comprá-lo, chegou o esposo. 
As que estavam preparadas entraram com ele 
para o banquete nupcial; e a porta fechou-se. 
Mais tarde, chegaram também as outras 

virgens e disseram: ‘Senhor, senhor, abre-nos a porta’. Mas ele respondeu: ‘Em 
verdade vos digo: Não vos conheço’. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia 
nem a hora».    

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

O reino dos céus é a celebração das bodas do Cordeiro. Na noite da fé saímos-
lhe ao encontro pelos caminhos da esperança. O Senhor tarda, mas o amor não 
dorme. Fica de vela a esperança, sentinela na noite de imprevistos. As demoras 
de Deus são os ritos da fé. Quanto mais o Senhor tarda, mais a fé se enraíza e o 
brado aumenta.  
“Vigiai!” Vigiar é busca do Senhor. Vigiar é sabedoria evangélica, discernindo 
horas e apelos. Quando saímos em sua busca, já Ele nos espera sentado à nossa 
porta. Vigiar é orar, escuta do Senhor que vem. 



  ACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIAL 
SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:    
Encontro em AssisEncontro em AssisEncontro em AssisEncontro em Assis – Realizou-se no dia 
27 de Outubro, em Assis, cidade de S. 
Francisco, um Encontro Inter-religioso 
convocado por Bento XVI e em que 
participaram mais de 170 
representantes de diversas religiões e 
onde, pela primeira vez, estiveram 
também “não crentes”. 
Neste Encontro comemoraram-se 25 
anos do primeiro encontro ecuménico e 
inter-religioso convocado por João 
Paulo II. 
O objectivo do Encontro, como o 
definiu Bento XVI, foi mostrar que 
homens religiosos e de boa vontade têm 
um desejo genuíno de paz, oferecendo 
a sua especial contribuição para a 
construção de um mundo melhor. Em 
Assis foram todos “peregrinos da 
verdade, peregrinos da paz”, tema do 
Encontro. 
 
Santo Nuno de Santa MariaSanto Nuno de Santa MariaSanto Nuno de Santa MariaSanto Nuno de Santa Maria – No dia 6 
de Novembro a Igreja celebra a 
memória de Santo Nuno de Santa 
Maria, português, nascido em 24 de 
Junho de 1360 e falecido a 1 de Abril 
de 1431. 
Este santo português foi um homem de 
armas, Condestável do rei de Portugal 
nas guerras com Castela. Era o 
Condestável D. Nuno Álvares Pereira. 
Os seus dotes militares eram no entanto 
acompanhados por uma espiritualidade 
sincera e profunda. O amor pela 
eucaristia e pela Virgem Maria são a 
trave-mestra da sua vida interior. 
Fez construir às suas próprias custas, 
numerosas igrejas e mosteiros, entre os 
quais se contam o Carmo de Lisboa e a 
Igreja de S. Maria da Vitória, na 
Batalha. 
Quando finalmente se alcançou a paz, 
distribui grande parte dos seus bens 
entre os seus companheiros, e acabou 
por se desfazer totalmente daqueles em 
1423, quando decide entrar no 
convento carmelita por ele fundado, 
tomando então o nome de frei Nuno de 
Santa Maria, dedicando-se totalmente 
ao serviço do Senhor, de Maria e dos 
pobres, nos quais reconhece o rosto de 
Jesus. 
Após a sua morte passou 
imediatamente a ser reputado de 
“santo” pelo povo, que desde então o 
começa a chamar “Santo Condestável”. 
Apesar da sua fama de santidade o 
processo de canonização foi 
acidentado, tendo sido declarado beato 
apenas em 1918 e, finalmente, 
canonizado em 26 de Abril de 2009.  
(A C R) 
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Porque foste fiel em coisas pequenas,Porque foste fiel em coisas pequenas,Porque foste fiel em coisas pequenas,Porque foste fiel em coisas pequenas,    
vem tomar parte na alegria do teu senhorvem tomar parte na alegria do teu senhorvem tomar parte na alegria do teu senhorvem tomar parte na alegria do teu senhor    

Evangelho segundo São Mateus (Mt 25, 14-15.19-21) 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos 
a seguinte parábola: «Um homem, ao partir de 
viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes 
os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro 
dois e a outro um, conforme a capacidade de 
cada qual; e depois partiu. Muito tempo 
depois, chegou o senhor daqueles servos e foi 
ajustar contas com eles. O que recebera cinco 
talentos aproximou-se e apresentou outros 
cinco, dizendo: ‘Senhor, entregaste-me cinco 
talentos: aqui estão outros cinco que eu 
ganhei’. Respondeu-lhe o senhor: ‘Muito bem, 
servo bom e fiel. Porque foste fiel em coisas 
pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar 
parte na alegria do teu senhor’».        

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

O ano litúrgico está a chegar ao fim; é tempo de ajustar contas. Tudo converge 
para o Dia do Senhor, a plenitude de Cristo, a sua volta. A vida cristã só tem 
sentido à luz do grande regresso a inaugurar o Dia sem ocaso.  
Por sobre as coisas e a vida passa hoje uma luz de eternidade, rectificando juízos 
de valor. Somos filhos do Dia, gerados para a luz.  
Temos de crescer e deixar-nos transformar pela quantia da graça, que Deus em 
nós depositou.  
O amor não é preguiçoso; corre todos os riscos. No risco de dar tudo é que 
vamos entrar na alegria do Senhor. 
 

--------    MaMaMaMaggggusto Paroquialusto Paroquialusto Paroquialusto Paroquial    --------    
Dia 12 de Novembro a partir das 20 horasDia 12 de Novembro a partir das 20 horasDia 12 de Novembro a partir das 20 horasDia 12 de Novembro a partir das 20 horas,,,,    
no Pavilhão Multiusos da Igreja da Areosano Pavilhão Multiusos da Igreja da Areosano Pavilhão Multiusos da Igreja da Areosano Pavilhão Multiusos da Igreja da Areosa....    
Organizado pelo MJXXI, com a colaboração Organizado pelo MJXXI, com a colaboração Organizado pelo MJXXI, com a colaboração Organizado pelo MJXXI, com a colaboração     

de outros grupos de jovens.de outros grupos de jovens.de outros grupos de jovens.de outros grupos de jovens.    
Se quiseres, podes contribuir com castanhas Se quiseres, podes contribuir com castanhas Se quiseres, podes contribuir com castanhas Se quiseres, podes contribuir com castanhas     

a entregar durante a semanaa entregar durante a semanaa entregar durante a semanaa entregar durante a semana....    

Vem sVem sVem sVem sentirentirentirentir----tetetete    comunidade!comunidade!comunidade!comunidade!    
    
    

Às 14h30m iniciaÀs 14h30m iniciaÀs 14h30m iniciaÀs 14h30m inicia----se um   se um   se um   se um   Rally PaperRally PaperRally PaperRally Paper        organizado organizado organizado organizado     
pelo Espaço Juventudepelo Espaço Juventudepelo Espaço Juventudepelo Espaço Juventude 

    

    
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  
Para o mesmo endereço pode enviar-nos e endereço electrónico de uma pessoa 
amiga que saiba ter interesse em receber este Boletim, gratuitamente, por e-mail. 

 


