
 

Paróquia de Nossa Senhora da Areosa Paróquia de Nossa Senhora da Areosa Paróquia de Nossa Senhora da Areosa Paróquia de Nossa Senhora da Areosa     

Pedras Vivas 
Boletim Paroquial Boletim Paroquial Boletim Paroquial Boletim Paroquial ----    (Versão Online)(Versão Online)(Versão Online)(Versão Online)    

N.º N.º N.º N.º 111120202020    
Ano 0Ano 0Ano 0Ano 06666    

03030303----00006666----2012012012012222    
10101010----00006666----2012012012012222 

 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
Encontro Mundial de FamíliasEncontro Mundial de FamíliasEncontro Mundial de FamíliasEncontro Mundial de Famílias        
Famílias do mundo inteiro estão reunidas 
em Milão, na Itália, por ocasião do VII 
Encontro Mundial das Famílias, de 30 de 
maio a 3 de junho, com o tema: Família, 
Trabalho e Festa.   
O tema põe em relação o casal, um 
homem e uma mulher, com os seus 
estilos de vida: o modo de viver as 
relações (a família), de habitar o mundo 
(trabalho) e de humanizar o tempo 
(festa). 
Sempre, desde o começo da criação, a 
Família esteve dos planos de Deus. A 
igreja, Mãe e mestra, sempre se mostra 
atenta e preocupada com a “Igreja 
Doméstica”, afirmando que o 
relacionamento entre e homem e mulher 
“que são iguais em sua dignidade, mas 
diferentes em sua identidade individual” 
formam uma unidade de amor que no 
cristianismo é dado como um “selo “selo “selo “selo 
transcendente”.transcendente”.transcendente”.transcendente”.  
Bento XVI, nas suas habituais catequeses 
preparou antecipadamente este grande 
acontecimento:  
= “A humanidade da família, graças 
àquela centelha divina nela presente, e 
que nem sequer o pecado eliminou, pode 
renovar a sociedade em conformidade 
com o desígnio do seu Criador.” 
= “O trabalho não pode tornar a casa 
deserta, mas a família deve aprender a 
viver e a conjugar os tempos do trabalho 
com aqueles da festa. Muitas vezes deve 
confrontar-se com pressões externas, que 
não permitem escolher o ideal, mas os 
discípulos do Senhor são aqueles que, 
vivendo na realidade das situações, 
sabem dar sabor a todas as coisas, 
mesmo àquilo que não se consegue 
mudar: são o sal da terra.” 
=    “Então, exigem“Então, exigem“Então, exigem“Então, exigem----se sabedoria, se sabedoria, se sabedoria, se sabedoria, 
discernimento e esperança, muita discernimento e esperança, muita discernimento e esperança, muita discernimento e esperança, muita 
esperança, às vezes para além de esperança, às vezes para além de esperança, às vezes para além de esperança, às vezes para além de 
qualquer evidência humana.”qualquer evidência humana.”qualquer evidência humana.”qualquer evidência humana.”    
A Diocese do Porto vai estar em oração e 
presente em espírito de comunhão com o 
Encontro de Milão, celebrando entre 1 e 
3 de Junho as Jornadas Diocesanas 
dedicadas ao tema ‘Família e Juventude’.  
Vamos, todos nós que fazemos parte da 
família da Igreja, unir-nos em prece pelo 
bom êxito dos acontecimentos deste fim 
semana, Domingo da Santíssima 
Trindade que é a Família Divina. (M M A) 

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        

Dia 01/06 Dia 01/06 Dia 01/06 Dia 01/06 –––– 21.30h; Dia Mundial da CriançaDia Mundial da CriançaDia Mundial da CriançaDia Mundial da Criança – Opera “João e Maria e a 
Casinha de Chocolate”; Escola M. Santa Cecília 

Dia 02/06 Dia 02/06 Dia 02/06 Dia 02/06 –––– 11.00h; Reunião Mensal dos Acólitos  

Dia 03/06 Dia 03/06 Dia 03/06 Dia 03/06 –––– Dia Diocesano da FamíliaDia Diocesano da FamíliaDia Diocesano da FamíliaDia Diocesano da Família    
11.00h; Eucaristia e Homenagem aos Casais com 25, 50 e 60 

anos de Matrimónio, no Pavilhão Rosa Mota    

Dia 07/06 Dia 07/06 Dia 07/06 Dia 07/06 ––––    Dia do Corpo de DeusDia do Corpo de DeusDia do Corpo de DeusDia do Corpo de Deus  
16.30h;    Procissão Eucarística a partir da Igreja da Trindade  

Dia 12/06 Dia 12/06 Dia 12/06 Dia 12/06 ––––    15.00h; Reunião Grupo Esperança e Vida 

 

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

Dia 03/06 Dia 03/06 Dia 03/06 Dia 03/06 –––– 10.00h; animada pelo 4º Ano  (Festa da PalavraFesta da PalavraFesta da PalavraFesta da Palavra) 

Dia 07/06 Dia 07/06 Dia 07/06 Dia 07/06 –––– 09.30h; Festa da 1ª Comunhão Festa da 1ª Comunhão Festa da 1ª Comunhão Festa da 1ª Comunhão (1.º Grupo) 

Dia 10/06 Dia 10/06 Dia 10/06 Dia 10/06 –––– 09.30h; Festa da 1ª Comunhão Festa da 1ª Comunhão Festa da 1ª Comunhão Festa da 1ª Comunhão (2.º Grupo) 

Dia 17Dia 17Dia 17Dia 17/06/06/06/06 –––– 09.30h; Festa da Profissão de FéFesta da Profissão de FéFesta da Profissão de FéFesta da Profissão de Fé 

Importante:Importante:Importante:Importante:    Durante todo o mês de Junho, aos Domingos, das 11h00 às 12h30,  
estão  abertas  as  inscrições inscrições inscrições inscrições  para  o 1º ano1º ano1º ano1º ano da catequese 2012-2013.  

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 
    FESTA DA SANTÍSSIMA TRINDADEFESTA DA SANTÍSSIMA TRINDADEFESTA DA SANTÍSSIMA TRINDADEFESTA DA SANTÍSSIMA TRINDADE                03030303----00006666----2012012012012222    

BatizandoBatizandoBatizandoBatizando----as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santoas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santoas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santoas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo    

Evangelho segundo São Mateus (Mt  28, 16-20) 
 

Naquele tempo, os Onze discípulos partiram para 
a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhes 
indicara. Quando O viram, adoraram-n’O; mas 
alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-Se e 
disse-lhes: «Todo o poder Me foi dado no Céu e na 
terra. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as 
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 
ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu 
estou sempre convosco até ao fim dos tempos». 

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

Toda a essência divina se esconde no mistério de um igual a três: uma só 
natureza e três Pessoas distintas. Deus não é solidão, mas no diálogo trinitário 
vive o êxtase eterno, a divina fecundidade de dar e receber. Tudo quanto se vive 
e acontece traz o selo dos Três. Jesus revela-nos o mistério da Trindade num 
contexto de missão. Os Apóstolos, a Igreja e todo o cristão vai dizer ao mundo 
que Deus é Pai, é Vida e é Amor. Vivendo no Amor, seremos um, como Deus é 
um. 



AAAACTUALIDADE  ECLESIALCTUALIDADE  ECLESIALCTUALIDADE  ECLESIALCTUALIDADE  ECLESIAL 
SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:    

Com grande satisfação, recebemos de 
Ana Alves, leitora atenta deste Boletim, a 
sugestão de apresentarmos algo sobre a 
Comunidade de TaizéComunidade de TaizéComunidade de TaizéComunidade de Taizé. Agradecemos e 
pedimos-lhe a sua colaboração ao que 
ela prontamente acedeu. 
Com base nessa colaboração e noutras 
fontes, aqui fica um “flash” sobre esta 
Comunidade. 
Taizé é uma pequena Aldeia da 
Borgonha, 100km a Norte de Lyon, em 
França, onde existe uma comunidade 
monástica constituída por irmãos 
originários de diferentes igrejas cristãs, 
católicos e de diversas origens 
evangélicas. 
Foi criada há mais de 70 anos pelo Irmão 
Roger que foi seu Prior até 2005, ano em 
que faleceu, sendo actualmente dirigida 
pelo Irmão Alois. Conta com cerca de 
uma centena de irmãos consagrados, 
entre os quais dois portugueses.   
A comunidade de Taizé acolhe os que a 
procuram, organizando encontros 
semanais em que participam milhares de 
jovens de todo o mundo. Embora 
vocacionada para o acolhimento de 
Jovens, a comunidade tem também, em 
alguns períodos do ano, programas 
destinados a adultos e a famílias com 
crianças.  
Taizé é um espaço de liberdade. Aos que 
participam nos encontros é apenas 
pedido que se enquadrem num programa 
pontuado por 3 orações diárias, 
intercaladas com momentos de reflexão e 
de partilha em grupos, compostos por 
pessoas de várias nacionalidades. 
Em Portugal, milhares de pessoas, 
sobretudo jovens, têm feito a experiência 
de Taizé, regressando com um 
entusiasmo contagiante. Embora a 
comunidade não tenha como objectivo 
criar estruturas ou movimentos locais, há 
muitos grupos, paróquias e pessoas 
individuais que organizam momentos de 
encontro e oração sob a inspiração 
daquela comunidade. Concretamente, no 
Porto, realizam-se na Igreja das Taipas 
todas as terceiras quintas-feiras do mês. 
Terminamos com o testemunho enviado 
pela Ana Alves.  
Comunidade de TaizéComunidade de TaizéComunidade de TaizéComunidade de Taizé: Um lugar onde ………… 
………… se juntam muitas intenções, vindas de 

todo o MUNDO.  
………… a diversidade culmina na UNIÃO. 
………… há sempre tempo para nós e para os 

OUTROS. 
………… rezar é tempo de refletir, crescer e  

AMAR. 
………… a vontade de AJUDAR o outro 

simplesmente surge! 
………… a PAZ permanece.      (Recolha  A C R)             

XXXX        DOMINGODOMINGODOMINGODOMINGO        DDDDO TEMPO COMUMO TEMPO COMUMO TEMPO COMUMO TEMPO COMUM                10101010----00006666----2012012012012222    

Satanás está perdidoSatanás está perdidoSatanás está perdidoSatanás está perdido    

Evangelho segundo São Marcos (Mc  3, 20-35) 
 

Naquele tempo, Jesus chegou a casa com os seus discípulos. E de novo acorreu 
tanta gente, que eles nem sequer podiam comer. Ao saberem disto, os parentes 
de Jesus puseram-se a caminho para O deter, pois diziam: «Está fora de Si». Os 
escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: «Está possesso de Belzebu», e 
ainda: «É pelo chefe dos demónios que Ele expulsa os demónios». Mas Jesus 
chamou-os e começou a falar-lhes em parábolas: «Como pode Satanás expulsar 
Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode 
aguentar-se. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não pode 
durar. Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode 
subsistir: está perdido. Ninguém pode entrar em casa de um homem forte e 
roubar-lhe os bens, sem primeiro o amarrar: só então poderá saquear a casa. Em 
verdade vos digo: Tudo será perdoado aos filhos dos homens: os pecados e 

blasfémias que tiverem proferido; mas quem 
blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá 
perdão: será réu de pecado para sempre». Referia-
Se aos que diziam: «Está possesso dum espírito 
impuro». Entretanto, chegaram sua Mãe e seus 
irmãos, que, ficando fora, O mandaram chamar. 
A multidão estava sentada em volta d’Ele, quando 
Lhe disseram: «Tua Mãe e teus irmãos estão lá 
fora à tua procura». Mas Jesus respondeu-lhes: 

«Quem é minha Mãe e meus irmãos?». E, olhando para aqueles que estavam à 
sua volta, disse: «Eis minha Mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus 
esse é meu irmão, minha irmã e minha Mãe».    

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

O homem cedeu à sedução do mal, mas com as armas de Cristo triunfou do 
inimigo. Rejeitando o velho fermento da malícia e da corrução, ressuscitámos 
com Cristo para uma vida nova. Em resposta ao amor que interpela, tramam em 
conselho contra o Justo os doutores da iniquidade. É na nossa fraqueza que 
triunfa o poder de Deus e resplandece a glória de Jesus Cristo. 

Recordando as Bodas de PrataRecordando as Bodas de PrataRecordando as Bodas de PrataRecordando as Bodas de Prata    
da nossa Igrejada nossa Igrejada nossa Igrejada nossa Igreja    

    
    
    
    
    
    

                                                

                                            
    

 


