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EDITORIAL

VIDA PAROQUIAL

Mãe bendita entre todas as Mães

Maio – Mês de Maria
(Celebrar-se-á até ao dia 31 de Maio: Segunda a Sexta às 21.30h;
Sábados e Domingos às 18.00h)

Senhora nossa, Padroeira amada, entre
todas as mulheres a mais formosa,
Senhora da Areosa!
Areosa!
Nós te entregamos todas as mães que
como Tu, Maria, dizem “sim” ao milagre
que se realiza no seu ventre abençoado e
não medem esforços para criarem os
frutos do seu ventre.
Nós te entregamos todas as mães que
alimentam seus filhos e os vêem crescer
fortes e sadios e, também, as mães que
carregam a cruz de não ter pão para
alimentar os que geraram com amor.
Nós te entregamos as mães felizes por
verem seus filhos realizados e as que
choram por verem o fruto do seu ventre
na droga, na cadeia ou noutras formas de
alienação e, ainda, as que aceitaram os
seus filhos “diferentes” e os tratam com
desvelado amor e pelas que se recusaram
a ser mães.
À tua proteção maternal nós entregamos
neste momento de crise em que vivemos
todas as mães desempregadas, doentes,
sem lar, para poderem exercer a sua
missão de educadoras das futuras
gerações.
Leva a Teu Filho Jesus todas as mães que
já terminaram a sua caminhada na terra,
que elas possam gozar as delícias eternas.
Tem compaixão de tantas mães que
perderam os seus filhos e os choram
amargamente. Tu Mãe, Senhora das
Dores, consola os seus corações
trespassados.
Envolve no teu manto bendito as mães a
quem os filhos acarinham e aquelas que
são abandonadas em desesperadas
solidões.
Eu nunca ouvi dizer que alguma mãe
tenha recorrido à vossa proteção e seja
por vós desamparada. Por todas eu
intercedo, Senhora, neste Dia da Mãe,
Mãe
principalmente por aquelas que de tão
machucadas já nem são capazes de rezar.
Obrigada, Senhora, pelas mães de todos
nós e por aqueles que sofrem por não as
ter a seu lado.
Pelas mães solteiras, verdadeiras heroínas
que não desistem do fruto dos seus
ventres.
Por todas te peço, a todas acolhe, a todas
entrega ao coração misericordioso do Teu
Filho Jesus.
Lembrai-vos que todas te pertencem, terna
Mãe Senhora Nossa, guardai-as e
defendei-as como propriedade vossa.
Amém.
(M M A)

Dias 05 e 06/05 – Retiro do 6º Ano da Catequese
Dia 06/05 – Dia da Mãe;
Mãe especialmente lembrado na Eucaristia das 12 horas
Dia 08/05 – 15.00h; Reunião Grupo Esperança e Vida

Comemorações dos 25 Anos da Igreja da Areosa
Dia 12/05 – 21.30h; Noite da Juventude para a Paróquia
Dia 18/05 – 21.30h; Noite de Gala no Pavilhão Multiusos
Dia 20/05 – 12.00h; Eucaristia Solene
e descerramento de placa comemorativa

Eucaristias da Catequese
Dia 06/05 – 10.00h; animada pelos Pais e pela Esc. de Música Santa Cecília
Dia 13/05 – 10.00h; animada pelo 2º Ano (Festa
Festa do Pai Nosso)
Nosso
Importante: Durante todo o mês de Maio, às Quintas-feiras, das 18h30 às
19h30 e Domingos, das 11h00 às 12h30, estão abertas as inscrições para o
1º ano da catequese 2012-2013.

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

TEXTOS LITÚRGICOS
V DOMINGO DA PÁSCOA 0606-05-2012
2012
Quem permanece em Mim e Eu nele dá muito fruto
Evangelho segundo São João (Jo 15, 1-8)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Eu sou a verdadeira vide e meu
Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em Mim e não dá fruto e limpa
todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estais limpos, por
causa da palavra que vos anunciei. Permanecei em Mim e Eu permanecerei em
vós. Como o ramo não pode dar fruto por si
mesmo, se não permanecer na videira, assim
também vós, se não permanecerdes em Mim.
Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se
alguém permanece em Mim e Eu nele, esse
dá muito fruto, porque sem Mim nada podeis
fazer. Se alguém não permanece em Mim,
será lançado fora, como o ramo, e secará.
Esses ramos, apanham-nos, lançam-nos ao
fogo e eles ardem. Se permanecerdes em Mim e as minhas palavras
permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido. A glória
de meu Pai é que deis muito fruto. Então vos tornareis meus discípulos».
COMENTÁRIO

Não acabou o trabalho do Senhor na obra dos seis dias, mas continua ainda.
“Eu sou a verdadeira cepa e meu Pai o agricultor”.
Israel foi a vinha eleita que Deus plantou. Mas a cepa escolhida converteu-se em
videira degenerada, de sarmentos estéreis e bastardos.
No lugar da vinha de Israel, Deus plantou a sua Igreja, onde o seu trabalho e
amor paterno darão fruto em abundância.

ACTUALIDADE ECLESIAL
SABIA QUE:
No dia 17 de Maio de 1987 a
Comunidade da Paróquia de Nossa
Senhora da Areosa sentiu a alegria de
assistir à inauguração da sua nova
Igreja que foi dedicada por D. Júlio
Tavares Rebimbas, bispo do Porto de
então.
A Paróquia da Areosa foi criada por
decreto episcopal de D. António Ferreira
Gomes, em 4 de Dezembro de 1979.
Desde o seu começo, a exiguidade das
suas instalações tornava evidente a
necessidade da edificação de uma
Igreja pensada e construída de raiz para
esse fim.
Porém, o seu Pároco e os paroquianos
deram prioridade à solidificação da
Comunidade e à criação de respostas
para as carências sociais mais
prementes que nela se verificavam. Só
depois de dados passos concretos neste
domínio se iniciou o processo da
construção da Igreja.
O projecto de arquitetura foi realizado
pelo Arquiteto Acácio Brochado que
concebeu a Igreja em forma de tenda,
triângulo apontando para o céu,
representando o Homem à procura de
Deus e, também, fazendo-nos lembrar
que somos peregrinos a caminho da
pátria definitiva.
Toda a Comunidade, impulsionada pelo
seu Pároco, Padre José Maia, se
empenhou e se uniu ainda mais, entre si
e à volta deste projeto. Em 27 de
Dezembro de 1981 era lançada a
Primeira Pedra com a presença de D.
António Ferreira Gomes.
O desejo (e a necessidade) da nova
Igreja era tal que logo que a construção
permitiu fechar a cripta, aí se
começaram
a
realizar
algumas
celebrações, tendo sido a primeira a
Missa do Galo do Natal de 1985. A
partir daí as principais celebrações
festivas passaram a realizar-se na
nova “igreja” que ia ganhando a
sua forma definitiva, sendo inaugurada
a 17 de Maio de 1987, precisamente há
25 anos.
A nossa Comunidade está em festa,
orgulhosa da sua Igreja de pedra, mas
mais ainda, pelas Pedras Vivas que nela
se reúnem para louvar o nosso Deus
que a congregou nesta zona oriental da
cidade e lhe mostra o Caminho da Vida
que sempre passa pelo irmão mais
carenciado.
(A C R)

V I DOMINGO DA PÁSCOA 1313-05-2012
2012
Ninguém tem maior amor
do que aquele
aquele que dá a vida pelos amigos
Evangelho segundo São João (Jo 15, 9-17)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Assim como o Pai Me amou,
também Eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus
mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como Eu tenho guardado os
mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Disse-vos estas coisas, para
que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. É este o meu
mandamento: que vos ameis uns aos outros,
como Eu vos amei. Ninguém tem maior amor
do que aquele que dá a vida pelos amigos.
Vós sois meus amigos, se fizerdes o que Eu vos
mando. Já não vos chamo servos, porque o
servo não sabe o que faz o seu senhor; mas
chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer
tudo o que ouvi a meu Pai. Não fostes vós que
Me escolhestes; fui Eu que vos escolhi e
destinei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. E assim, tudo
quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. O que vos mando é
que vos ameis uns aos outros».
COMENTÁRIO
COMENTÁRIO

A mensagem da última ceia é o testamento espiritual de Cristo. Tudo é amor na
hora da despedida. Deu-se-nos em espécies de pão e vinho e em aparências
dum irmão qualquer. Eucaristia e caridade fraterna, são o Cristo sacramentado,
sinais sensíveis e reais da sua presença entre os homens. São os divinos disfarces
e fingimentos para poderem olhos humanos fitar a Deus sem morrer.
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Bodas de Prata
da
Igreja da Areosa
A sua particip
participação
articipação
dará mais brilho
brilho
e alegria a esta festa.
festa.

“Ser, Sen
Sentirtir-se
e Fazer
Fazer comunidade”
comunidade”

A sua opinião é importante:
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.

