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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
33º Aniversário da nossa Paróquia 

“Uma lareira acesa na cidade” 

Tudo começou num pequena capela 
situada na Rua de Costa Cabral, 
pertencente à Comunidade Religiosa dos 
Missionários Claretianos, uma 
congregação fundada por Santo António 
Maria Claret…  
A paróquia completou 33 anos no dia 4 
de Março. A Eucaristia foi plena de 
significado e rica em sinais. Presidida 
pelo Padre José Maia, fundador desta 
paróquia e concelebrada pelo seu 
pároco atual, Padre José Diz, apoiados 
pelo Diácono Manuel Botelho. 
A Comunidade reunida mais uma vez em 
festa, com a presença dos grupos que 
integram as áreas Profética, Litúrgica, 
Sócio - Caritativa e de Serviços que 
davam um colorido diferente à 
assembleia. O coro litúrgico denominado 
“Grupo Paroquial”, formado por vozes 
provenientes dos sete grupos corais que 
animam as celebrações litúrgicas, 
enriqueceu com suas vozes e cânticos 
esta celebração. Todos eles, sinais visíveis 
de uma comunidade dinâmica, corajosa, 
acolhedora que vai enfrentando novos 
desafios e criando novas formas de 
evangelizar que melhor se adaptem aos 
diferentes momentos e situações. 
O Templo Santo em forma de tenda, 
estava repleto de pessoas, de alegria e 
de comoção. Tocava-se o Divino, pela 
beleza duma liturgia bem preparada e 
bem vivida que deixou nos corações a 
certeza de uma comunidade viva e 
operante.  
Na homilia o Padre Maia agradeceu, fez 
memória dos que partiram e incentivou 
as novas gerações a que, vendo o 
testemunho de todo o trabalho realizado 
ao longo destes anos, por trabalhadores 
de todas as horas, vá continuando a fazer 
caminho. “Estou muito contente com esta 
“menina” de 33 anos, uma lareira acesa 
na cidade. Mas não podemos acomodar-
nos, cada um de nós tem de ser uma 
acha a alimentar outras fogueiras. Que 
esta comunidade seja sempre o que ela 
quer de nós”, disse ainda o fundador. 
No final, as palavras do Pároco que a 
todos agradeceu e chamou a atenção à 
comunidade para que a rezar e a cantar 
leve Cristo aos outros, dando-se. Porque 
é dando que se recebe…Uma bênção 
especial da nossa padroeira, Nossa 
Senhora da Areosa, e sempre sem 
esquecer o nosso lema: “SER, SENTIR-SE 
e FAZER COMUNIDADE”.  (M M A)   

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        
Dia 10/03 Dia 10/03 Dia 10/03 Dia 10/03 – 17.00h; Formação Quaresmal (Pav. Multiusos) 

““““ A Páscoa Judaica e a Páscoa de Cristo”A Páscoa Judaica e a Páscoa de Cristo”A Páscoa Judaica e a Páscoa de Cristo”A Páscoa Judaica e a Páscoa de Cristo”    
por D. António Taipa – Org. Gr. Leitores    

Dia 11/03 Dia 11/03 Dia 11/03 Dia 11/03 – Festa de S. João de Deus Festa de S. João de Deus Festa de S. João de Deus Festa de S. João de Deus     
Dia 13/03 Dia 13/03 Dia 13/03 Dia 13/03 – 15h; Reunião Grupo Esperança e Vida        
Dia 16/03Dia 16/03Dia 16/03Dia 16/03 – 21.30h; Via Sacra orientada pelo Grupo de Pais  
Dia 23/03Dia 23/03Dia 23/03Dia 23/03 – 21.30h; Via Sacra orientada pelos Escuteiros 
Dia 25/03Dia 25/03Dia 25/03Dia 25/03 – 17.15h; Formação Quaresmal org. Gr. Leitores 

"A paixão de Cristo: "A paixão de Cristo: "A paixão de Cristo: "A paixão de Cristo:     
O sentido do Sofrimento de Cristo e Humano"O sentido do Sofrimento de Cristo e Humano"O sentido do Sofrimento de Cristo e Humano"O sentido do Sofrimento de Cristo e Humano"     

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

Dia 11/03  Dia 11/03  Dia 11/03  Dia 11/03  – 10.00h; animada pelo 2º Ano 
Dia 18/03 Dia 18/03 Dia 18/03 Dia 18/03  – 10.00h; animada pelo 4º Ano (Dia do Pai) 
Dia 22/03 Dia 22/03 Dia 22/03 Dia 22/03  – 18.30h; animada pelo 2º 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 
I I I I I I I I IIII        DOMINGO DDOMINGO DDOMINGO DDOMINGO DAAAA    QUARESMAQUARESMAQUARESMAQUARESMA                            11111111----00003333----2012012012012222    

Destruí este templo e em três dias o levantareiDestruí este templo e em três dias o levantareiDestruí este templo e em três dias o levantareiDestruí este templo e em três dias o levantarei    

Evangelho segundo São João (Jo  2, 13-25) 
 

Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no 
templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados 
às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo, com 
as ovelhas e os bois; deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as 
mesas; e disse aos que vendiam pombas: «Tirai tudo isto daqui; não façais da 

casa de meu Pai casa de comércio». Os 
discípulos recordaram-se do que estava escrito: 
«Devora-me o zelo pela tua casa». Então os 
judeus tomaram a palavra e perguntaram-Lhe: 
«Que sinal nos dás de que podes proceder 
deste modo?». Jesus respondeu-lhes: «Destruí 
este templo e em três dias o levantarei». 
Disseram os judeus: «Foram precisos quarenta e 
seis anos para se construir este templo e Tu vais 

levantá-lo em três dias?». Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, 
quando Ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito 
e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus permaneceu em 
Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres que fazia, 
acreditaram no seu nome. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a 
todos e não precisava de que Lhe dessem informações sobre ninguém: Ele bem 
sabia o que há no homem.    

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

A mensagem deste Domingo é de escândalos: escândalo de azorragues, 
escândalo de vendilhões no Templo, escândalo de Cristo Crucificado. Perante tal 
situação, quem não se sentirá devorado, como Cristo, pelo zelo da casa do Pai? 
Ao grito de amor se remexe e purifica o templo vivo de Deus. Seremos 
contestação e azorrague, na medida em que testemunharmos na vida o 
escândalo permanente dum Cristo, morto e ressuscitado. 



ACTUALIDADE  ECLESACTUALIDADE  ECLESACTUALIDADE  ECLESACTUALIDADE  ECLESIALIALIALIAL 
SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:    

No primeiro Domingo da Quaresma 
coube ao Movimento de Jovens MJ XXIMovimento de Jovens MJ XXIMovimento de Jovens MJ XXIMovimento de Jovens MJ XXI a 
animação da Eucaristia das 12 horas. 
Como já nos habituaram, com as suas 
reflexões e encenações ajudam-nos a 
viver mais intensamente a mensagem que 
cada eucaristia nos quer transmitir. 
Desta vez, no momento de Ação de 
Graças, apresentaram-nos um poema 
que vale a pena publicar neste Boletim 
para que possa ficar a ressoar no nosso 
íntimo em permanente louvor:   

AÇÃO DE GRAÇASAÇÃO DE GRAÇASAÇÃO DE GRAÇASAÇÃO DE GRAÇAS    

Pedi a Deus um pouco de água para a 
minha sede acalmar... 
Ele deu-me rios, lagos, a chuva e o 
próprio mar... 
 
Pedi a Deus muita música para o meu 
ouvido embalar...  
E aos sons da natureza, ouvi pássaros a 
cantar. 
 
Pedi a Deus espetáculos para eu me 
poder entreter... 
E Ele mostrou-me o encanto do sol ao 
entardecer... 
 
Eu pedi uma mansão para realizar um 
sonho antigo  
E Deus estendeu-me os seus braços de 
amigo. 
 
Pedi a Deus companhia para não me 
sentir sozinho... 
E Ele deu-me amigos, animais e da 
família o carinho. 
 
Pedi a Deus um remédio para acalmar as 
minhas dores...  
E Ele cercou a minha vida de prazeres e 
amores... 
 
Pedi a Deus o retorno dos que nos 
deixaram sós... 
E Ele mostrou-me que as almas 
continuam entre nós... 
 
Eu nada tenho, enfim, que vos pedir, meu 
Deus... 
Porque realizas os meus sonhos mais 
profundos,  
provestes a Terra com todo o bem 
que necessito e o que a minha alma 
precisa! 

(Movimento de Jovens MJXXI) 
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Deus enviou o seu Filho, para que o mundo eus enviou o seu Filho, para que o mundo eus enviou o seu Filho, para que o mundo eus enviou o seu Filho, para que o mundo     
seja salvo por Eleseja salvo por Eleseja salvo por Eleseja salvo por Ele    

Evangelho segundo São João (Jo 3, 14-21) 

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: «Assim como Moisés elevou a serpente 
no deserto, também o Filho do homem será elevado, para que todo aquele que 

acredita tenha n’Ele a vida eterna. 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 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 já está 
condenado, porque não acreditou no nome do Filho 
Unigénito de Deus. E a causa da condenação é esta: 
a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as 
trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. 
Todo aquele que pratica más acções odeia a luz e 
não se aproxima dela, para que as suas obras não 
sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade 

aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em 
Deus.    

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

Misericórdia é o nome de Deus. Quem o não sabe? Quem o não sente? O seu 
poder e grandeza fogem às nossas razões, mas a sua misericórdia enche-nos o 
coração. No amor misericordioso nos criou para uma vida nova, dando-nos o 
seu Filho em resgate, como a maior prova do amor. Misericórdia é o rosto 
autêntico de Deus, a divina invenção que nos atrai e deslumbra. Não há 
nascimento sem amor. Para renascer de novo, temos de acreditar no amor 
misericordioso do Pai, que nos gerou na cruz de Jesus Cristo. 
 

04/03/201204/03/201204/03/201204/03/2012    
Assim foi comemoradoAssim foi comemoradoAssim foi comemoradoAssim foi comemorado    
o o o o Dia da Dia da Dia da Dia da CCCComunidadeomunidadeomunidadeomunidade        

            

        

    
    

    

    

    

((((33º Aniversário da Paróquia33º Aniversário da Paróquia33º Aniversário da Paróquia33º Aniversário da Paróquia))))    

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  
 

 


