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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

2012 2012 2012 2012 ----    Ano de EsperançaAno de EsperançaAno de EsperançaAno de Esperança    

O nosso desejo é que todos os leitores 
do Boletim Pedras Vivas, vivam o 
melhor possível este Novo Ano que se 
inicia. Para isso, nada mais adequado 
do que retirar breves reflexões da 
mensagem de Bento XVI, para lermos, 
pensarmos e agirmos. 
É verdade que, o ano terminou com um 
manto de escuridão que nos impede de 
ver com clareza a luz do dia. Cresceu o 
sentido de frustração por causa da crise 
que aflige a sociedade, o mundo do 
trabalho e a economia. A nossa atitude 
é muitas vezes de compreensível 
pessimismo, mas é possível olhar todas 
as coisas à luz do Salmo 130:”O 
homem de fé aguarda pelo Senhor 
mais do que a sentinela pela aurora”. 
Aguarda por Ele com firme    EsperançaEsperançaEsperançaEsperança, 
porque sabe que trará luz, misericórdia, 
salvação. Só Deus nos ensina a olhar o 
mundo sem se deixar abater pelas suas 
tribulações. Foi assim que Ele educou o 
povo eleito e é assim que Bento XVI 
fortemente apela à educação dos 
jovens para a Justiça e para a Paz: 
Unamos as nossas forças espirituais, 
morais e materiais, a fim de “educar os 
jovens para a justiça e a paz”.    A minha 
mensagem dirige-se também aos pais, 
às famílias, a todas as componentes 
educativas    e formadoras, bem como 
aos responsáveis nos diversos âmbitos 
da vida religiosa, social, política, 
económica, cultural e mediática. 
Prestar atenção ao mundo juvenil, saber 
escutá-lo e valorizá-lo para a 
construção dum futuro de justiça e de 
paz, não é só uma oportunidade, mas 
um dever primário de toda a sociedade. 
E aos jovens ele se dirige com atitude 
verdadeiramente paternal: “Queridos 
jovens, vós sois um dom precioso para 
a sociedade. Diante das dificuldades, 
não vos deixeis invadir pelo desânimo. 
Nunca vos sintais sozinhos! A Igreja 
confia em vós, acompanha-vos, 
oferece-vos o que tem de mais 
precioso: a possibilidade de levantar os 
olhos para Deus, de encontrar Jesus 
Cristo – Ele que é a justiça e a paz.” 
Feliz Ano Novo com firme EspeEspeEspeEsperança rança rança rança !! 
(M M A)    

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        

Dia 01/01 Dia 01/01 Dia 01/01 Dia 01/01 –    Dia Mundial da PazDia Mundial da PazDia Mundial da PazDia Mundial da Paz    

Dia 05/01 Dia 05/01 Dia 05/01 Dia 05/01 –    15h; Reunião Gr. Visitadores de Doentes    

Dia 07/01 Dia 07/01 Dia 07/01 Dia 07/01 –    11h; Reunião Mensal dos Acólitos    

Dia 08/01 Dia 08/01 Dia 08/01 Dia 08/01 –    Epifania do SenhorEpifania do SenhorEpifania do SenhorEpifania do Senhor 

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

Dia 08/01 – 10.00h; animada pelos Pais        

Encontros Encontros Encontros Encontros de Formação e Oração Carismáticade Formação e Oração Carismáticade Formação e Oração Carismáticade Formação e Oração Carismática    

Todas as quartas - feiras  às 21.15h 
 

    
    
TEXTOSTEXTOSTEXTOSTEXTOS        LITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOS 

    

SANTA MARIA, MÃE DE DEUSSANTA MARIA, MÃE DE DEUSSANTA MARIA, MÃE DE DEUSSANTA MARIA, MÃE DE DEUS                            01010101----00001111----2012012012012222    

Encontraram Maria, José e o MeninoEncontraram Maria, José e o MeninoEncontraram Maria, José e o MeninoEncontraram Maria, José e o Menino    

Evangelho segundo São Lucas  (Lc  2,  16-21) 
 

Naquele tempo, os pastores dirigiram-se apressadamente para Belém e 
encontraram Maria, José e o Menino deitado 
na manjedoura. Quando O viram, começaram 
a contar o que lhes tinham anunciado sobre 
aquele Menino. E todos os que ouviam 
admiravam-se do que os pastores diziam. 
Maria conservava todos estes acontecimentos, 
meditando-os em seu coração. Os pastores 
regressaram, glorificando e louvando a Deus 
por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Quando 
se completaram os oito dias para o Menino ser circuncidado, deram-Lhe o nome 
de Jesus, indicado pelo Anjo, antes de ter sido concebido no seio materno.  

    

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

Continua hoje a celebração da festa do Natal. Jesus e Maria vão unidos na 
mesma manifestação, porque unidos na mesma missão salvadora.  
Não há menino sem mãe; não há Jesus sem Maria “Encontraram Maria e o 
Menino”. No mistério do Filho revela-se também a Mãe. Ela é a Divina 
Precursora que prepara e anuncia o caminho. À sua palavra “faça-se”, o 
Caminho fez-se carne para andar nos nossos passos e alimentar as nossas vidas. 
Vamos com Maria ser Jesus, o nome que nos deram no dia do Baptismo. Vamos 
ser salvadores, construir a paz entre os homens. 

    
    
    
    
    
    



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

O ano que terminou e o novo ano de 
2012 registam duas datas que recordam 
um acontecimento da máxima 
importância para a Igreja e até para o 
mundo:  
o Concílio Ecuménico Vaticano IIConcílio Ecuménico Vaticano IIConcílio Ecuménico Vaticano IIConcílio Ecuménico Vaticano II. 
Há 50 anos, o Papa João XXIII, em 25 
de Dezembro de 1961, convocou o 
Concílio Ecuménico Vaticano II que teve 
início em 11 de Outubro de 1962. Foi 
realizado em 4 sessões e só terminou 
em 8 de Dezembro de 1965, já sob o 
papado de Paulo VI. 
O grande objectivo de João XXIII ao 
convocar este concílio, era o de 
actualizar a Igreja, mudar o modo de 
olhar da Igreja para o mundo, ou, por 
outras palavras, adequar verdades 
eternas a novos contextos. Em 1995, 
João Paulo II, classificou-o como “um 
momento de reflexão global da Igreja 
sobre si mesma e sobre as suas relações 
com o mundo”. 
O impacte deste concílio no mundo, 
mesmo o não cristão, foi muito 
relevante. Muito caminho foi já 
percorrido, mas o resultado deste 
concílio foi tão profundo que ainda há 
muito a fazer até que o “sonho” de João 
XXIII, agora Beato João XXIII, seja mais 
palpável na Igreja que somos todos nós. 
Tenhamos esperança em que, sob a 
acção do Espírito Santo, os jovens 
teólogos dessa época continuem a linha 
de “aggiornamento” (assim referia João 
XXIII) desse concílio. Na verdade, todos 
os papas que sucederam a João XXIII, 
Bento XVI inclusive, participaram no 
Concílio Vaticano II.  
Os concílios são reuniões do colégio 
episcopal em comunhão com o Papa, 
para reflectir e decidir sobre questões 
importantes da Fé e da Igreja.  
Nas sessões do Concílio Vaticano II, o 
21º da história da Igreja, participaram 
cerca de 2500 pessoas, bispos (2000), 
observadores, peritos, consultores 
teológicos, tradutores e muitos outras 
pessoas.  
Os concílios ficam conhecidos pelo 
nome do local onde são realizados. 
Assim, Vaticano II quer dizer que é o 
segundo realizado no Vaticano. O 
Concílio Vaticano I,   convocado  por 
Pio IX, aconteceu  nos anos  de  1869  e 
1870.  O  primeiro  concílio  foi o 
Concílio de Jerusalém no ano 51, sendo 
papa S. Pedro. 
(A C R) 

EPIFANIAEPIFANIAEPIFANIAEPIFANIA        DO  SENHORDO  SENHORDO  SENHORDO  SENHOR                        08080808----00001111----2012012012012222    

Viemos do Oriente adorar o ReiViemos do Oriente adorar o ReiViemos do Oriente adorar o ReiViemos do Oriente adorar o Rei    

Evangelho segundo São Mateus (Mt 2, 1-12) 

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, quando 
chegaram a Jerusalém uns Magos vindos do Oriente. «Onde está – perguntaram 
eles – o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente 
e viemos adorá-l’O». Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e, com 
ele, toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e 
escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles 
responderam: «Em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo Profeta: ‘Tu, 
Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais 
cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o Pastor de Israel, meu 
povo’». Então Herodes mandou chamar secretamente os Magos e pediu-lhes 
informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha 
aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e 
disse-lhes: «Ide informar-vos cuidadosamente acerca 
do Menino; e, quando O encontrardes, avisai-me, 
para que também eu vá adorá-l’O». Ouvido o rei, 
puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham 
visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre o 
lugar onde estava o Menino. Ao ver a estrela, 
sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram o 
Menino com Maria, sua Mãe, e, prostrando-se diante 
d’Ele, adoraram-n’O. Depois, abrindo os seus 
tesouros, ofereceram-Lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E, avisados em 
sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por 
outro caminho.    

 

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

A festa da Epifania é Natal outra vez. A noite de Belém fez-se dia, a gruta 
dilatou-se para acolher todos os homens. 
Agora todos os povos caminharão atrás de uma estrela. A luz dos homens é 
Cristo. Alegria do encontro é o Natal de todos os dias. O mistério que se revelou 
consiste no chamamento universal à salvação. Deus quer salvar todos os homens 
e fazer deles um povo de filhos, sentados à mesa do seu Reino no banquete 
eterno. A salvação de Cristo é a grande Epifania do amor, que Deus nos tem. 
Epifania compromete. Cada cristão há-de ser estrela, interrogação e caminho de 
quem procura.   
      

    
Para toda a Para toda a Para toda a Para toda a 
ComunidadeComunidadeComunidadeComunidade    
ParoquialParoquialParoquialParoquial    

    
    

Renovemos o nosso coração e 2012 seráRenovemos o nosso coração e 2012 seráRenovemos o nosso coração e 2012 seráRenovemos o nosso coração e 2012 será    umumumum        
aaaano no no no verdadeiramenteverdadeiramenteverdadeiramenteverdadeiramente    NovoNovoNovoNovo        

    
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. 

 


