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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
Cristão em férias ou férias de Cristão em férias ou férias de Cristão em férias ou férias de Cristão em férias ou férias de 
cristão?cristão?cristão?cristão?    
Todas as atividades acalmam neste 
período do ano em que todos os que 
trabalharam deveriam ter direito a um 
merecido descanso. 
Deus descansou no sétimo dia após 
trabalhar incessantemente pela criação 
do mundo (Gn 2, 1-4). Assim também 
nós, filhos de Deus, temos direito a 
descansarmos nosso corpo, refazermos 
nossas forças, e cultivarmos a amizade 
numa dimensão maior. Mas é 
necessário estar muito atento para 
mantermos ou até melhorarmos o 
nosso relacionamento com Deus 
Deixamos de ir às missas, não fazemos 
nossas orações pessoais, ficamos 
presos à televisão e ao 
computador…Jesus diz-nos: "Vigiai e 
Orai". É preciso ter muito cuidado com 
as coisas que fazemos na nossa vida. 
Tiramos férias do nosso trabalho, da 
universidade, da escola, dos nossos 
trabalhos pastorais, mas NÃO 
PODEMOS FAZER FÉRIAS DE DEUS.  
É necessário levar Deus para a nossa 
vida e para as nossas férias. Fazer 
meditação da Palavra de Deus, ler um 
bom livro, contemplar as bonitas 
paisagens que temos, ou ainda (a 
melhor de todas!) chegar ao local das 
férias e procurar uma Igreja para 
participar na Eucaristia. (Pelo menos ao 
Domingo!...)  
Já imaginamos se Deus tirasse férias de 
nós?  
Outro ponto importante, e diria 
obrigatório, para as férias é redescobrir 
a nossa própria família. As férias são 
um momento precioso para um tempo 
familiar rico e inesquecível. Os pais, os 
guias da família, não só orientam os 
filhos na vida, como lhes devem ensinar 
a ver a Beleza no mundo que é criação 
de Deus. As férias são ótimas, 
sobretudo, porque, para a maioria, há 
a possibilidade de pais e filhos estarem 
mais tempo juntos. Ou seja, é o tempo 
ideal para as famílias serem famílias. 
Aproveitemos o merecido descanso que 
pode passar apenas por uma mudança 
no estilo de vida. É importante quebrar 
a monotonia e a rotina que a vida nos 
vai impondo. De certeza que mesmo 
em tempos de crise encontraremos 
formas de cortar com o dia-a-dia 
desgastante e carregar baterias para 
uma nova caminhada. Boas Férias !!! 
(M M A) 

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        
Dia 01/07 Dia 01/07 Dia 01/07 Dia 01/07 ––––    16.00h;    Crisma de Jovens e AdultosCrisma de Jovens e AdultosCrisma de Jovens e AdultosCrisma de Jovens e Adultos da Vigararia Porto Nascente,  

na Sé Catedral  

Dia 14/07 Dia 14/07 Dia 14/07 Dia 14/07 ––––    21.30h; Concerto de Verão  da Escola de Música Santa Cecília 

Dia 29/07 Dia 29/07 Dia 29/07 Dia 29/07 –––– 19.00h; Eucaristia em que se celebrará  o Dia dos AvósDia dos AvósDia dos AvósDia dos Avós 

Dias  04/08 a 10/08  Dias  04/08 a 10/08  Dias  04/08 a 10/08  Dias  04/08 a 10/08  ––––        Acampamento Nacional dos Escuteiros (ACANACACANACACANACACANAC) 

Dias  05/08 a 11/08  Dias  05/08 a 11/08  Dias  05/08 a 11/08  Dias  05/08 a 11/08  ––––        Acampamento de Verão dos Escuteiros (AcaverAcaverAcaverAcaver)    

Dia 15/08 Dia 15/08 Dia 15/08 Dia 15/08 –––– Dia de Nossa Senhora da AssunçãoDia de Nossa Senhora da AssunçãoDia de Nossa Senhora da AssunçãoDia de Nossa Senhora da Assunção    

AlteraçãoAlteraçãoAlteraçãoAlteração    de Horários das Eucaristiasde Horários das Eucaristiasde Horários das Eucaristiasde Horários das Eucaristias    

Semana: Suprimida a eucaristia das 19:30h de 1de Agosto a 15 de Setembro; 

Domingo: Suprimida a eucaristia das 10:30h de 1de Julho a 15 de Setembro; 

Eucaristias da Catequese Eucaristias da Catequese Eucaristias da Catequese Eucaristias da Catequese     
Recomeçam em Setembro, em data a anunciar.Recomeçam em Setembro, em data a anunciar.Recomeçam em Setembro, em data a anunciar.Recomeçam em Setembro, em data a anunciar. 

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

 

TEXTOSTEXTOSTEXTOSTEXTOS        LITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOS 
    X X X X IIII    IIII    I DOMINGO DO TEMPO COMUMI DOMINGO DO TEMPO COMUMI DOMINGO DO TEMPO COMUMI DOMINGO DO TEMPO COMUM                01010101----00007777----2012012012012222    

Menina, Eu te ordeno: LevantaMenina, Eu te ordeno: LevantaMenina, Eu te ordeno: LevantaMenina, Eu te ordeno: Levanta----tetetete....        

Evangelho segundo São Marcos (Mc  5, 21-24.35-43) 
 

Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco para a outra margem 
do lago, reuniu-se uma grande multidão à sua volta, e Ele deteve-Se à beira-mar. 
Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a 
seus pés e suplicou-Lhe com insistência: «A minha filha está a morrer. Vem impor-
lhe as mãos, para que se salve e viva». Jesus foi com ele, seguido por grande 
multidão, que O apertava de todos os lados. Entretanto, vieram dizer da casa do 
chefe da sinagoga: «A tua filha morreu. Porque estás ainda a importunar o 
Mestre?». Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: «Não 
temas; basta que tenhas fé». E não deixou que ninguém O acompanhasse, a não 
ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram a casa do chefe da 
sinagoga, Jesus encontrou grande alvoroço, com gente que chorava e gritava. Ao 

entrar, perguntou-lhes: «Porquê todo este alarido e 
tantas lamentações? A menina não morreu; está a 
dormir». Riram-se d’Ele. Jesus, depois de os ter 
mandado sair a todos, levando consigo apenas o pai 
da menina e os que vinham com Ele, entrou no local 
onde jazia a menina, pegou-lhe na mão e disse: «Talita 
Kum», que significa: «Menina, Eu te ordeno: Levanta-
te». Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar, 
pois já tinha doze anos. Ficaram todos muito 

maravilhados. Jesus recomendou-lhes insistentemente que ninguém soubesse do 
caso e mandou dar de comer à menina.        

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

A vida é dom de Deus. Tudo o que vive se parece com Ele, porque Deus é vida.  
Fomos criados à sua imagem para ser imortais e andar por caminhos de 
eternidade. O mal e a morte são fruto do pecado. Se entraram no mundo, não 
foi para usurpar ao Criador o seu poder absoluto, mas para servir os planos 
insondáveis do seu amor misericordioso.  
Se Deus consente o mal, é porque sabe e pode tirar dele o maior bem. 



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

A Catequese na nossa Paróquia foi 
sempre uma das grandes prioridades, 
desde a sua origem, e continua a ser 
uma das atividades com maior 
visibilidade no seu Plano Pastoral.  
Está organizada em 3 ciclos em sintonia 
com a evolução do desenvolvimento 
pessoal das crianças e jovens: 
Catequese InfantilCatequese InfantilCatequese InfantilCatequese Infantil – 6 anos (6 a 12 
anos); Catequese JuvenilCatequese JuvenilCatequese JuvenilCatequese Juvenil – 4 anos (12 
a 16 anos); Preparação para o CrismaPreparação para o CrismaPreparação para o CrismaPreparação para o Crisma 
– 2 anos  (16 a 18 anos). 
Um jovem que, ajudado pelos pais e 
pelos catequistas, percorra com 
dedicação estes três ciclos estará pronto 
para poder testemunhar, no meio em 
que vive, as razões da sua Fé. 
Ao longo deste trajeto de progresso na 
fé, vão-se vivendo e celebrando marcos 
muito importantes que os ajudam a 
tornar mais consciente a sua adesão a 
Jesus Cristo. Estes marcos festivos 
ocorrem, normalmente, no fim do Ano 
Pastoral, o que aconteceu muito 
recentemente:  
A Primeira ComunhãoPrimeira ComunhãoPrimeira ComunhãoPrimeira Comunhão realizada no 
terceiro ano; a Profissão de FéProfissão de FéProfissão de FéProfissão de Fé 
realizada no  sexto ano; a Festa da VidaFesta da VidaFesta da VidaFesta da Vida 
realizada no oitavo ano; a Festa do Festa do Festa do Festa do 
EnvioEnvioEnvioEnvio realizada no décimo ano e, 
finalmente, o CrismaCrismaCrismaCrisma realizado no 
décimo segundo ano.  
A catequese de Crianças e Jovens 
envolve um número muito elevado de 
pessoas. Atualmente, a paróquia conta 
com a colaboração de 57 catequistas e 
492 crianças e jovens que frequentam 
os diversos anos dos 3 ciclos (406 na 
Catequese Infantil; 64 na Catequese 
Juvenil e 22 na Preparação para o 
Crisma). 
Como acontece na vida profissional, 
depois da formação, uma nova fase se 
inicia em que é posto à prova o que 
ficou apreendido e onde o apoio dos 
mais experientes é fundamental para 
“levantar voo” na direção mais 
adequada. Também na vida cristã, os 
jovens que terminam a sua caminhada 
formativa precisam de apoio para essa 
nova fase da vida, onde vão ver-se 
confrontados com muitas situações que 
contradizem aquilo em que acreditam. 
Grupos de jovens cristãos orientados 
por cristãos adultos de fé bem sólida 
são o cadinho para criar “Homens Homens Homens Homens 
Novos para um Mundo Novo”…Novos para um Mundo Novo”…Novos para um Mundo Novo”…Novos para um Mundo Novo”… 
(A C R)       

X X X X IIII    VVVV    DOMINGO DO TEMPO COMUMDOMINGO DO TEMPO COMUMDOMINGO DO TEMPO COMUMDOMINGO DO TEMPO COMUM                00008888----00007777----2012012012012222    

 Um profeta só é desprezado na sua terraUm profeta só é desprezado na sua terraUm profeta só é desprezado na sua terraUm profeta só é desprezado na sua terra  

Evangelho segundo São Marcos (Mc  6, 1-6) 
 

Naquele tempo, Jesus dirigiu-Se à sua terra e os discípulos acompanharam-n’O. 
Quando chegou o sábado, começou a ensinar na 
sinagoga. Os numerosos ouvintes estavam 
admirados e diziam: «De onde Lhe vem tudo isto? 
Que sabedoria é esta que Lhe foi dada e os 
prodigiosos milagres feitos por suas mãos? Não é 
Ele o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, 
de José, de Judas e de Simão? E não estão as suas 
irmãs aqui entre nós?». E ficavam perplexos a seu 
respeito. Jesus disse-lhes: «Um profeta só é 
desprezado na sua terra, entre os seus parentes e em 
sua casa». E não podia ali fazer qualquer milagre; 
apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as 
mãos. Estava admirado com a falta de fé daquela 

gente. E percorria as aldeias dos arredores, ensinando.    

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

Mais uma vez levou Jesus os discípulos à sua terra em viagem de estudo, para 
lhes ensinar ao vivo a lição difícil de aprender.  
Entrou na sinagoga e começou a ensinar, mas os ouvintes desprezaram-no por 
falta de fé. “Não é Ele o carpinteiro?”  
Mas a palavra de Deus não está algemada. Há sempre terra boa à espera da 
palavra para produzir muito fruto.  
Ao redor de ti, haverá sempre alguém esperando a tua mensagem. 

        

Boas Férias !!!Boas Férias !!!Boas Férias !!!Boas Férias !!!    

    
O Boletim Pedras Vivas volta em SetembroO Boletim Pedras Vivas volta em SetembroO Boletim Pedras Vivas volta em SetembroO Boletim Pedras Vivas volta em Setembro....    

    

AAAA    sua opinião é importante:sua opinião é importante:sua opinião é importante: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.    

 


