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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

Carnaval com alegria cristãCarnaval com alegria cristãCarnaval com alegria cristãCarnaval com alegria cristã    
Desde a origem da festividade do 
Carnaval, há um contraste entre o 
carnaval cristão e o carnaval pagão. E 
apercebemos ainda hoje dessa 
discrepância. 
Muitos aproveitam esta data para 
extravasarem seus desejos, 
influenciados pela sensação de 
”liberdade”, em que tudo é permitido. 
Mas há também muitos outros que 
vivem o carnaval com alegria cristã 
experimentando a verdadeira alegria de 
estar na presença viva e real do    Amor.  
O dançar, o cantar, o comportar-se 
muda de feição. Tudo é permitido se for 
bom e para o bem. Todos somos 
chamados a viver e aproveitar o tempo 
do Carnaval, que é tempo de festejar, 
com a alegria própria que o momento 
requer, sem, no entanto, extremar os 
excessos. Fomos criados para amar o 
próximo como a nós mesmos; para 
propagar e incentivar aquilo que é bom 
e verdadeiro; para vivermos conforme 
nos exige o sentido de responsabilidade 
social, respeitando os limites da 
coletividade. Não somos meros 
expectadores da vida, mas estamos 
aqui para sermos os atores, exercendo 
fielmente nosso papel de cristãos, com 
alegria    e entusiasmo, com música e 
dança, com amigos e familiares, com 
respeito e fraternidade. 
Vamos divertir-nos, fazendo com que 
seja amável e alegre o caminho da 
santidade.  
A Igreja não instituiu esta festa, mas 
teve de a reconhecer como fenômeno 
existente e procurou orientá-la segundo 
os princípios do Evangelho. Para isso, 
incentiva a organização de festas 
vividas na alegria cristã e que são já 
uma realidade vivida em muitas 
comunidades. Também recomenda os 
retiros espirituais e a Adoração das 
Quarenta Horas, adoração esta que 
todos os anos se realiza na Paróquia do 
Santíssimo Sacramento na nossa 
cidade. 
O segredo para bem viver o Carnaval, 
é não perder o sentido da nossa 
responsabilidade como cristãos. 
Proponho a todos, e a mim mesma, 
vivenciar um carnaval de paz, sem 
excessos... Um carnaval de alegria 
plena e duradoura. "Orai e vigiai, pois 
o espírito está pronto, mas a carne é 
fraca" (Mateus 26, 41).  
(M M A) 

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        
Dia 14/02 Dia 14/02 Dia 14/02 Dia 14/02 – 15h; Reunião Grupo Esperança e Vida    

Dias 18 a 20/02 Dias 18 a 20/02 Dias 18 a 20/02 Dias 18 a 20/02 – CNE - Acantonamento Carnaval (Alcateia) 

Dias 18 a 21/0Dias 18 a 21/0Dias 18 a 21/0Dias 18 a 21/02222 – CNE - Acamp.to Carnaval (Comunidade) 

Dias 19 a 21/02Dias 19 a 21/02Dias 19 a 21/02Dias 19 a 21/02 – CNE - Acampamento Carnaval (Clã)      

Dia 22/02 Dia 22/02 Dia 22/02 Dia 22/02 – Início da QuaresmaInício da QuaresmaInício da QuaresmaInício da Quaresma  
21.30h; Missa com Imposição das Cinzas 

Eucaristias da Catequese Eucaristias da Catequese Eucaristias da Catequese Eucaristias da Catequese     
Dia 12/02  Dia 12/02  Dia 12/02  Dia 12/02  – 10.00h; animada pelo Catequese da Semana 
Dia 19/02Dia 19/02Dia 19/02Dia 19/02 – Férias de Carnaval 
Dia 23/02Dia 23/02Dia 23/02Dia 23/02 – 18.30h; animada pelo 3º Ano (Semana)  

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 
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A lepra deixouA lepra deixouA lepra deixouA lepra deixou----o e ele ficou limpoo e ele ficou limpoo e ele ficou limpoo e ele ficou limpo 

Evangelho segundo São Marcos (Mc  1,  40-45) 
 

Naquele tempo, veio ter com Jesus um leproso. Prostrou-se de joelhos e 
suplicou-Lhe: «Se quiseres, podes curar-me». Jesus, compadecido, estendeu a 
mão, tocou-lhe e disse: «Quero: fica limpo». 
No mesmo instante o deixou a lepra e ele 
ficou limpo. Advertindo-o severamente, 
despediu-o com esta ordem: «Não digas 
nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao 
sacerdote e oferece pela tua cura o que 
Moisés ordenou, para lhes servir de 
testemunho». Ele, porém, logo que partiu, 
começou a apregoar e a divulgar o que 
acontecera, e assim, Jesus já não podia entrar abertamente em nenhuma cidade. 
Ficava fora, em lugares desertos, e vinham ter com Ele de toda a parte. 

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

A lepra era impureza legal, que impedia ao leproso o convívio com os outros 
homens. 
Dá-se neste milagre o primeiro confronto entre o farisaísmo legal e as exigências 
do amor. Jesus situa-se acima da Lei, tocando o leproso e deixando-se tocar. 
Fala como quem tem autoridade. Procede como o Senhor da Lei, que encontra 
nele a sua meta e finalidade. Jesus vem promulgar o primado do amor, acima de 
todas as normas e estruturas. 
O amor é a lei. O importante é amar. 
 



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

A Escola de Música Santa CecíliaEscola de Música Santa CecíliaEscola de Música Santa CecíliaEscola de Música Santa Cecília é 
uma atividade promovida no âmbito da 
Paróquia de Nossa Senhora da Areosa 
e comemorou muito recentemente 11 
anos de existência. 
Foi criada no dia 2 de Fevereiro de 
2001, tendo por objetivo promover 
uma qualificada educação musical. Por 
esta escola já passaram centenas de 
alunos e, neste momento, é 
frequentada por cerca de 130.  
Conta com um corpo docente 
composto por 12 Professores 
devidamente formados, com um serviço 
de secretariado e ainda com um grupo 
de voluntários que assumem a 
coordenação, a promoção e animação 
da Escola. É graças a este espírito 
solidário que a Escola consegue ter um 
ensino de elevada qualidade a preços 
muito acessíveis. 
Nesta escola pode aprender-se Piano, 
Guitarra, Canto, Educação Vocal, 
Flauta Transversal, Bateria, Saxofone, 
Violino, Violoncelo, Acordeão, Teatro 
Musical. Todos os alunos têm ainda 
acesso a Formação Musical e a uma 
Classe de Conjunto: Coro, Instrumental 
Orff, Ensemble de Guitarras, etc. . 
Algumas disciplinas têm acesso a 
exames da “ASSOCIATED BOARD OF 
THE ROYAL SCHOOLS OF MUSIC”, 
academia Inglesa com reconhecimento 
mundial. 
A Escola destaca-se por ser das poucas 
com aulas de música para qualquer 
idade, com turmas especializados para 
bebés, crianças, jovens e adultos. As 
aulas das várias turmas são adaptadas 
aos diferentes níveis e faixas etárias. 
A escola promove anualmente pelo 
menos 3 audições, 2 concertos, 2 café-
concertos e oficinas musicais.  
Com regularidade oferece aos seus 
alunos a possibilidade de atuar ao vivo 
e em público. Assim, já atuaram na 
Festa do Sol no Museu do Carro 
Elétrico, no Serviço de Pediatria do 
Hospital de S. João, no Auditório 
Horácio Marçal e Casa da Cultura, em 
Paranhos, no Auditório Magno do ISEP, 
no Centro de Dia da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro, no Auditório Exponor, 
na Igreja de Cedofeita, entre outros. 
No último ano foi lançado o PRÉMIO 
DE MÉRITO E EXCELÊNCIA que 
premeia os melhores alunos da escola. 
Qualquer que seja a sua idade, se quer 
aprender música, aqui tem uma ótima 
oportunidade. 
(Adaptado do folheto de apresentação 
da Escola – A C R) 
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O Filho do homem tem na terra O Filho do homem tem na terra O Filho do homem tem na terra O Filho do homem tem na terra     
o poder de perdoar os pecadoso poder de perdoar os pecadoso poder de perdoar os pecadoso poder de perdoar os pecados    

Evangelho segundo São Marcos (Mc  2, 1-12) 

Quando Jesus entrou de novo em Cafarnaum e se soube que Ele estava em 
casa, juntaram-se tantas pessoas que já não cabiam sequer em frente da porta; e 
Jesus começou a pregar-lhes a palavra. Trouxeram-Lhe um paralítico, 
transportado por quatro homens; e, como não 
podiam levá-lo até junto d’Ele, devido à multidão, 
descobriram o teto por cima do lugar onde Ele Se 
encontrava e, feita assim uma abertura, desceram a 
enxerga em que jazia o paralítico. Ao ver a fé 
daquela gente, Jesus disse ao paralítico: «Filho, os 
teus pecados estão perdoados». Estavam ali 
sentados alguns escribas, que assim discorriam em 
seus corações: «Porque fala Ele deste modo? Está a 
blasfemar. Não é só Deus que pode perdoar os 
pecados?». Jesus, percebendo o que eles estavam a 
pensar, perguntou-lhes: «Porque pensais assim nos 
vossos corações? Que é mais fácil? Dizer ao 
paralítico: ‘Os teus pecados estão perdoados’, ou dizer: ‘Levanta-te, toma a tua 
enxerga e anda’? Pois bem. Para saberdes que o Filho do homem tem na terra o 
poder de perdoar os pecados, ‘Eu te ordeno – disse Ele ao paralítico – levanta-te, 
toma a tua enxerga e vai para casa’». O homem levantou-se, tomou a enxerga e 
saiu diante de toda a gente, de modo que todos ficaram maravilhados e 
glorificavam a Deus, dizendo: «Nunca vimos coisa assim».    

    
COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

O Evangelho de Marcos enquadra toda a sua mensagem numa subida de Jesus 
a Jerusalém. A fé do leproso e do paralítico é a condição e o fundamento da 
jornada, a força que remove montanhas para entrar na vida nova. Também a 
vida cristã é subida para Jerusalém, exigência de morte e ressurreição. Pela fé do 
Batismo entrámos em estado permanente de subida num esforço constante de 
conversão. A fé nos liberta de prisões antigas e nos faz erguer da pobreza, em 
que jazemos prostrados. 
      

    

Festa de CarnavalFesta de CarnavalFesta de CarnavalFesta de Carnaval    
Dia 19 às 14h30mDia 19 às 14h30mDia 19 às 14h30mDia 19 às 14h30m    

 Desfile de Carnaval Desfile de Carnaval Desfile de Carnaval Desfile de Carnaval     
((((na Rua em frente à Igrejana Rua em frente à Igrejana Rua em frente à Igrejana Rua em frente à Igreja))))        

 Festa nFesta nFesta nFesta no pavilhão o pavilhão o pavilhão o pavilhão mmmmultiusosultiusosultiusosultiusos    
    

Organizada pelo Organizada pelo Organizada pelo Organizada pelo     
MPEJ MPEJ MPEJ MPEJ ----    Movimento Movimento Movimento Movimento PPPPromotorromotorromotorromotor    Espaço JEspaço JEspaço JEspaço Juventudeuventudeuventudeuventude    

    
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  

 


