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EDITORIAL

VIDA PAROQUIAL

Fazer Memória

Maio – Mês de Maria (Celebrar-se-á até ao dia 31 de Maio:
Segunda a Sexta - 21.30h; Sábados e Domingos - 18.00h)
Dia 19/05 – 21.30h; Concerto Musical comemorativo dos 30 anos
do nosso Centro Social
Dia 20/05 – 19.00h; Eucaristia e celebração do Dia de África
Dia 26/05 – 21.30h;Tertúlia do Grupo de Leitores
“Compreender para evangelizar no Séc. XXI”
Dia 31/05 – 21.30h; Procissão de Encerramento do Mês de Maria, a partir da
Igreja da Trindade
Dia 01/06 – 21.30h; Dia Mundial da Criança – Opera “João e Maria e a
Casinha de Chocolate”; Escola de Música Santa Cecília
Dia 02/06 – 11.00h; Reunião Mensal dos Acólitos
Dia 03/06 – Dia Diocesano da Família

A Comissão Permanente do Conselho
Paroquial de Pastoral entendeu (e bem), em
articulação
com
vários
grupos
e
movimentos paroquiais, evocar os 25 anos
da inauguração da Igreja da Areosa. Por
sua vez, a equipa redatorial do PEDRAS
VIVAS considerou oportuno registar o
depoimento de alguém que, em estreita
colaboração com muitos crentes e alguns
missionários claretianos viveu intensamente
todo o itinerário inicial da nossa
Comunidade Paroquial. Ainda antes da
criação da Paróquia, este pequeno mas
dinâmico grupo já se reunia na “catedral
de pau” (o pré-fabricado na Rua da
Areosa).
Tempos houve em que foi necessário
buscar / mobilizar gente para a Igreja.
Igreja
Mais tarde, face à adesão de muitos
crentes que através da vivência da sua fé se
iam transformando em “pedras vivas”,
tornou-se necessário construir uma Igreja
para a muita gente que aqui ia fazendo a
experiência de Comunidade Cristã,
entretanto, transformada em
Paróquia
Experimental
pelo
saudoso
e
inesquecível Dom António Ferreira Gomes.
Foi um processo imparável! As “pedras
vivas” depressa mostraram que, naquela
altura, como hoje, elas são o dinamismo
eclesial capaz de transformar os sonhos
mais audazes e aparentemente impossíveis,
em saborosas realidades! E “pedras vivas”
foi o arquiteto Acácio Brochado, liderando
uma vasta equipa técnica, que depressa
interiorizou a mensagem de não desenhar
uma “igreja monumento grandioso” (não
compatível com a realidade de 504
famílias que viviam em barracas na área
geográfica da Paróquia), optando por uma
grande tenda que sinalizasse, para o
presente e futuro, o sentido de
peregrinação,
peregrinação afinal a história do Povo de
Deus, um Povo a caminho da Terra
Prometida!
No meio deste entusiasmo, apareceu um
jovem, o Pacheco, que ofereceu o lema
para a causa: “uma
uma casa para Deus
construída pelos homens”.
homens
Mais tarde, e também com a colaboração
de mais “pedras vivas”, foi concebida a
imagem da Padroeira e do Cristo da
Ascensão: o Cristo de braços abertos, qual
Pai do filho pródigo, a oferecer-Se para
indicar o caminho para a morada definitiva
onde todos, um dia, nos desejaremos
reencontrar: o coração de Deus!
Deus

Pe. José Maia

Comemorações dos 25 Anos da Igreja da Areosa
Dia 18/05 – 21.30h; Noite de Gala no Pavilhão Multiusos
Dia 20/05 – 12.00h; Eucaristia Solene e descerram.to de placa comemorativa

Eucaristias da Catequese
Dia 20/05 – 10.00h; animada pelo 1º Grupo Juvenil (Festa
Festa da Vida)
Vida
Dia 24/05 – 18.30h; animada por Catequese da Semana
Dia 27/05 – 10.00h; animada pelo 2º Grupo Juvenil (Festa
Festa do Envio
Envio)
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 I I DOMINGO DA PÁSCOA ( Ascensão) 2020-05-2012
2012
Foi elevado ao Céu e sentousentou-Se à direita de Deus
Evangelho segundo São Marcos (Mc 16, 15-20)
Naquele tempo, Jesus apareceu aos Onze e disse-lhes:
«Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a
criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo; mas
quem não acreditar será condenado. Eis os milagres
que acompanharão os que acreditarem: expulsarão os
demónios em meu nome; falarão novas línguas; se
pegarem em serpentes ou beberem veneno, não
sofrerão nenhum mal; e quando impuserem as mãos
sobre os doentes, eles ficarão curados». E assim o
Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi elevado
ao Céu e sentou-Se à direita de Deus. Eles partiram a
pregar por toda a parte e o Senhor cooperava com eles,
confirmando a sua palavra com os milagres que a
acompanhavam.
COMENTÁRIO

A Ascensão do Senhor é o fecho glorioso da sua vida e mistério. Entra na glória
definitiva, que se lhe abriu por sua morte e Ressurreição. O mistério da Ascensão
proclama e consagra a realeza de Jesus Cristo. Foi o Pai que O glorificou mais
uma vez, constituindo-O Senhor, pondo-O “acima de todas as coisas”, centro da
história e do universo. Sentou-se com o Pai no trono de glória que Lhe pertencia,
com direitos de Unigénito, pleno de graça e de verdade.

ACTUALIDADE ECLESIAL
ECLESIAL
SABIA QUE:
Com data de 12 de Março de 2012,
D. Manuel Clemente, Bispo do Porto,
homologou o Conselho Paroquial de
Pastoral da Paróquia de Nossa Senhora
da Areosa, para o triénio de 2012 a
2014.
Segundo os seus estatutos: “O Conselho

Paroquial de Pastoral (CPP) é o
organismo representativo da Comunidade
Paroquial que, a nível da Paróquia, em
comunhão com o Pároco e em
comunhão com a Igreja Diocesana,
anima a vida da comunidade cristã e
coordena, ao seu serviço, os dons e
carismas dos seus membros, como
assembleia convocada por Deus e sempre
convocante”.
O CPP é constituído por membros de
direito próprio (Pároco, Vigário paroquial
e Diáconos – 4 pessoas); membros eleitos
(Delegados dos Movimentos e Grupos de
atividade paroquial – 33 pessoas);
membros nomeados pelo Pároco (5
pessoas).
São órgãos do CPP o Presidente (O
Pároco, por inerência); a Comissão
Permanente (presidida pelo Pároco e por
mais 5 membros eleitos pelo Plenário que
escolhem entre si um Secretário); O
Plenário (constituído pelo conjunto dos
membros do CPP e presidido pelo
Pároco).
Ordinariamente a Comissão Permanente
reúne-se uma vez por mês e o Plenário
reúne-se
duas
vezes
por
ano
(normalmente, uma no início do Ano
Pastoral para o seu planeamento e outra
no fim do Ano Pastoral para a avaliação
do mesmo).
Embora sendo todos muito importantes, a
Comissão Permanente é o órgão mais
ativo, como o seu próprio nome indica, e
por ela passam quase todas as questões
da dinâmica pastoral da paróquia. Para
conhecimento geral apresenta-se a sua
composição atual:
Presidente: Padre José Pires Diz
Secretário: Duarte M. Coelho Nogueira
Vogais: José Agostinho Machado Costa
Eduardo Aguiar Cerqueira
José Miguel Sequeira Araújo
José Manuel Baptista Cabeda

(A C R)

DOMINGO DE PENTECOSTES 2727-05-2012
2012
Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós:
Recebei o Espírito Santo
Evangelho segundo São João (Jo 20, 19-23)
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa
onde os discípulos se encontravam, com
medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-Se
no meio deles e disse-lhes: «A paz esteja
convosco». Dito isto, mostrou-lhes as mãos e
o lado. Os discípulos ficaram cheios de
alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes
de novo: «A paz esteja convosco. Assim como
o Pai Me enviou, também Eu vos envio a
vós». Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes:
«Recebei o Espírito Santo: àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão
perdoados; e àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos».
COMENTÁRIO

A descida do Espírito Santo foi a grande tempestade, que mudou o curso da
história. Desceu o Espírito Renovador a recriar a terra, como no princípio,
selando com fogo a Nova Aliança no sangue de Jesus. Desde agora tudo é novo,
em caminhada constante para a novidade total. A novidade do homem e das
coisas arde em fogo do Espírito. A descoberta do Espírito Santo em nós, é a
maturidade cristã, o fruto apetecido da vida em graça.

1987 // 2012

O Centro Social da Paróquia da Areosa
está a celebrar os seus 30 Anos

(Fotos da festa comemorativa)

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.

