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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
Ninguém te ama como Eu Ninguém te ama como Eu Ninguém te ama como Eu Ninguém te ama como Eu     
É verdade, ninguém nos ama como Jesus 
nos amou! Ao olhar a cruz nesta Semana 
Santa, reconheçamos aí, a grande prova 
do seu amor por cada um de nós. Mas 
este amor é tão grande que pensou em 
nós em muitos outros momentos, antes 
de derramar, até à última gota, o seu 
preciosíssimo sangue. 
Pensou em nós na noite santa da Última 
Ceia. Na noite em que Jesus foi traído, 
Ele pagou o mal com o bem. 
 Jesus quis dar-nos a sua vida também 
através da Santa Eucaristia, remédio e 
sustento para nossas vidas. Quando 
comungamos, não recebemos 
simplesmente um “pedacinho de pão”. 
Mas recebemos o Corpo de Cristo. São 
palavras de Bento XVI : “a Eucaristia é 
mais que um simples ato de culto, pois é 
uma imagem da hospitalidade de Deus, 
na qual o Filho encarnado se doa como 
pão da vida. Disto parte o convite a 
compartilhar o pão na vida cotidiana, na 
disponibilidade de dividir o que se 
possui, a doar e assim unir”. 
E o papa reforça que a “Eucaristia deve 
acontecer em todos os níveis: deve ser 
serviço e dom na vida cotidiana, deve ser 
caritas não somente como agir 
pragmático, mas com raízes profundas 
da comunhão com Deus, do seu amor 
compartilhado por nós”. 
Jesus está vivo e presente em todos os 
Sacrários e sempre espera a nossa visita. 
Não precisamos marcar hora de 
audiência. É muito fácil encontrar-se com 
o Senhor! Basta entrar numa Igreja e 
colocar-se diante d'Ele no Sacramento 
Eucarístico. 
Jesus pensou também em nós quando 
instituiu o Sacerdócio. O sacerdote é um 
enviado de Cristo. Só ele tem poder para 
transformar o pão e o vinho no Corpo e 
Sangue do Senhor e de nos perdoar os 
pecados no Sacramento da Penitência.  
É fantástico o amor do nosso Deus! Que 
nós saibamos corresponder a este amor 
com o limite da nossa fraqueza humana 
e ao olhar a cruz fixemos nos nossos 
ouvidos e no nosso coração agradecido: 
“Ninguém te ama como EuNinguém te ama como EuNinguém te ama como EuNinguém te ama como Eu” 
(M M A) 

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        
Dia 30/03Dia 30/03Dia 30/03Dia 30/03 – 21.30h; Via Sacra orientada por Ministros da Comunhão e Leitores  
Dia 31/03Dia 31/03Dia 31/03Dia 31/03 – 21.30h; Formação Quaresmal – Pavilhão Multiusos  

"A paixão de Cristo: Sentido do Sofrimento Humano""A paixão de Cristo: Sentido do Sofrimento Humano""A paixão de Cristo: Sentido do Sofrimento Humano""A paixão de Cristo: Sentido do Sofrimento Humano"    
Por Padre Manuel Amorim – Capelania do H. S. J.     

Dia 01/04 Dia 01/04 Dia 01/04 Dia 01/04 – 10.00h; Procissão e Eucaristia do Domingo de Ramos 
Dias 02 a 07/04 Dias 02 a 07/04 Dias 02 a 07/04 Dias 02 a 07/04 – Semana SantaSemana SantaSemana SantaSemana Santa    (Ver programa em separado) 
Dia 03/04 Dia 03/04 Dia 03/04 Dia 03/04 – 21.30h; Encenação pelos Jovens MJXXI + Nova Esperança + UFA 

 “A Paixão do País“A Paixão do País“A Paixão do País“A Paixão do País”    
Dia 08/04 Dia 08/04 Dia 08/04 Dia 08/04 –    Dia de Páscoa Dia de Páscoa Dia de Páscoa Dia de Páscoa –    09.30h; Início da Visita Pascal 

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

Dia 25/03  Dia 25/03  Dia 25/03  Dia 25/03  – 10.00h; animada pelo 1º Ano 
Dia 01/04 Dia 01/04 Dia 01/04 Dia 01/04  – 10.00h; animada pela Juvenil (Dia de Ramos) 
Dia 08/04 Dia 08/04 Dia 08/04 Dia 08/04  – Férias da Páscoa; Recomeça a 15/04. 

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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Se o grão de trigo, lançado à terra, morrer, dará muito frutoSe o grão de trigo, lançado à terra, morrer, dará muito frutoSe o grão de trigo, lançado à terra, morrer, dará muito frutoSe o grão de trigo, lançado à terra, morrer, dará muito fruto    

Evangelho segundo São João (Jo  12, 20-33) 
 

Naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar nos 
dias da festa, foram ter com Filipe, de Betsaida da Galileia, e fizeram-lhe este 
pedido: «Senhor, nós queríamos ver Jesus». Filipe foi dizê-lo a André; e então 
André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Jesus respondeu-lhes: «Chegou a hora em 
que o Filho do homem vai ser glorificado. Em verdade, em verdade vos digo: Se 
o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica só; 
mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua 
vida, perdê-la-á, e quem despreza a sua vida neste 
mundo conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém 
Me quiser servir, que Me siga, e onde Eu estiver, ali 
estará também o meu servo. E se alguém Me servir, 
meu Pai o honrará. Agora a minha alma está 
perturbada. E que hei-de dizer? Pai, salva-Me desta 
hora? Mas por causa disto é que Eu cheguei a esta hora. Pai, glorifica o teu 
nome». Veio então do Céu uma voz que dizia: «Já O glorifiquei e tornarei a 
glorificá-l’O». A multidão que estava presente e ouvira dizia ter sido um trovão. 
Outros afirmavam: «Foi um Anjo que Lhe falou». Disse Jesus: «Não foi por minha 
causa que esta voz se fez ouvir; foi por vossa causa. Chegou a hora em que este 
mundo vai ser julgado. Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste 
mundo. E quando Eu for elevado da terra, atrairei todos a Mim». Falava deste 
modo, para indicar de que morte ia morrer.        

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

A hora de Jesus era a hora de sofrer. Passou a vida, vivendo as horas dos outros, 
mas esta era a sua. Só as horas de sofrimento são verdadeiramente nossas. 
Ninguém entende, todos dormem. Mas a hora de Jesus não vem como uma 
catástrofe, que desaba; é exigência traçada num projeto de amor. Na aparência 
é a hora do poder das trevas, mas na realidade é a hora do amor e exaltação         



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

Terreno paTerreno paTerreno paTerreno para o Espaço Juventudera o Espaço Juventudera o Espaço Juventudera o Espaço Juventude – Após 
aprovação pela Câmara Municipal e 
pela Assembleia Municipal do Porto, foi 
publicada no dia 13 de Março, no 
Boletim Municipal nº 3960, a cedência 
do direito de superfície dos terrenos 
camarários anexos à Igreja, com uma 
área de cerca de 2450 m2, para a 
construção do Espaço da Juventude. A 
cedência foi concedida por 30 anos, 
renováveis por mais 15 anos. Os grupos 
paroquiais ligados aos jovens terão 
agora a oportunidade de fazer nascer 
neste espaço estruturas que permitirão 
um melhor e maior desenvolvimento das 
suas atividades ao serviço da juventude. 
 (www.paroquia-areosa.pt) 
 

 

Movimentos católicos no Parlamento Movimentos católicos no Parlamento Movimentos católicos no Parlamento Movimentos católicos no Parlamento 
EuropeuEuropeuEuropeuEuropeu – A plataforma de movimentos 
católicos "Juntos pela Europa" vai juntar-
se, a 12 de maio, no Parlamento 
Europeu, em Bruxelas, numa iniciativa 
que terá atividades paralelas em cerca 
de 100 cidades do continente, incluindo 
sete portuguesas. Os 240 movimentos e 
comunidades cristãs envolvidos no 
projeto reúnem-se em torno do Manifesto 
"Os 7 SIMs", que defende a "dignidade 
inviolável" da vida, a família enquanto 
ligada "por um pacto indissolúvel de 
amor entre homem e mulher", bem como 
a proteção da natureza. A declaração 
assinada na sequência de dois encontros 
realizados na cidade alemã de Estugarda 
em 2004 e 2007 preconiza também uma 
"economia justa", a "solidariedade "com 
os pobres e os marginalizados", a "paz" e 
a "responsabilidade para com a 
sociedade".  
Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, Faro, 
Funchal e Ponta Delgada vão unir-se a 
12 de maio "ao maior número de 
cidades europeias onde serão criadas 
também dinâmicas de animação e 
celebração deste evento". 
As origens da plataforma católica 
remontam a 1998, quando o Papa João 
Paulo II promoveu uma reunião em 
Roma com novos movimentos da Igreja 
Católica para "Reavivar a Alma Cristã da 
Europa". 
 (Agência Ecclesia) 
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Paixão de Nosso Senhor Jesus CristoPaixão de Nosso Senhor Jesus CristoPaixão de Nosso Senhor Jesus CristoPaixão de Nosso Senhor Jesus Cristo    

Evangelho segundo São Marcos (Mc 15, 1-39) 

Naquele tempo, os príncipes dos sacerdotes reuniram-se em conselho, logo de 
manhã, com os anciãos e os escribas, isto é, todo o Sinédrio. Depois de terem 
manietado Jesus,foram entregá-l’O a Pilatos. Pilatos perguntou-Lhe: «Tu és o Rei 
dos judeus?». Jesus respondeu: «É como dizes». (…) A multidão, subindo, 
começou a pedir o que era costume conceder-lhes. Pilatos respondeu: «Quereis 
que vos solte o Rei dos judeus?». Ele sabia que os príncipes dos sacerdotes O 
tinham entregado por inveja. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes incitaram a 
multidão a pedir que lhes soltasse antes Barrabás. Pilatos, tomando de novo a 
palavra, perguntou-lhes: «Então, que hei-de fazer d’Aquele que chamais o Rei dos 
judeus?». Eles gritaram de novo: «Crucifica-O!». Pilatos insistiu: «Que mal fez 
Ele?». Mas eles gritaram ainda mais: «Crucifica-O!». Então Pilatos, querendo 
contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás (…) E levaram 
Jesus ao lugar do Gólgota, quer dizer, lugar do Calvário. 
(…) Crucificaram com Ele dois salteadores, um à direita e 
outro à esquerda. Os que passavam insultavam-n’O e 
abanavam a cabeça, dizendo: «Tu que destruías o templo 
e o reedificavas em três dias, salva-Te a Ti mesmo e desce 
da cruz». Os príncipes dos sacerdotes e os escribas 
troçavam uns com os outros, dizendo: «Salvou os outros e 
não pode salvar-Se a Si mesmo! Esse Messias, o Rei de 
Israel, desça agora da cruz, para nós vermos e 
acreditarmos». Até os que estavam crucificados com Ele O 
injuriavam. Quando chegou o meio-dia, as trevas envolveram toda a terra até às 
três horas da tarde. E às três horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: «Eloí, 
Eloí, lemá sabactáni?». Que quer dizer: «Meu Deus, meu Deus, porque Me 
abandonastes?». (…) O centurião que estava em frente de Jesus, ao vê-l’O 
expirar daquela maneira, exclamou: «Na verdade, este homem era Filho de 
Deus». 

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

Eis o mistério da cruz! Vai abrir-se o livro, onde queremos ir aprender a divina 
ciência de amar sem medida. O mistério da dor que redime, começa em triunfo e 
termina em Ressurreição. 
Toda a cruz é hossana. A cruz de Cristo precisa de Cireneus. Carregar a cruz 
hoje é aceitar a vida, sofrer com os que sofrem. Os outros são a minha paixão, 
que comungo todos os dias. Anda a cruz de Cristo incompleta, a Paixão 
inacabada, enquanto eu não carregar o meu peso, a minha parte.  
Há cruzes vazias que esperam crucificados. 
                                     

00003/043/043/043/04/2012/2012/2012/2012    ––––    21h30m21h30m21h30m21h30m    

Encenação JovemEncenação JovemEncenação JovemEncenação Jovem    
MJXXI MJXXI MJXXI MJXXI     

Nova EsperançaNova EsperançaNova EsperançaNova Esperança    
UFAUFAUFAUFA    

“A Paixão do País”“A Paixão do País”“A Paixão do País”“A Paixão do País”        
    

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 eletrónico  
boletimparoquial@paroquia-areosa.pt  
Para o mesmo endereço pode enviar-nos o endereço eletrónico de uma pessoa 
amiga que saiba ter interesse em receber este Boletim, gratuitamente, por e-mail.    


