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EDITORIAL 
Um programa de vida 

A todos os amigos que leem este 
Editorial, eu saúdo e digo do coração: 
bem-vindos a esta caminhada de mais 
um ano, na esperança de que Deus 
está ao nosso lado e velará por nós. 
Ao meditar a Palavra de Deus em 1ª 
Coríntios 13 que vos convido a ler na 
vossa Bíblia, encontrei um programa de 
vida para o novo ano pastoral que 
vamos iniciar. Para este tempo novo 
que começamos a viver na nossa 
família, na nossa comunidade, no 
nosso trabalho, no nosso país em crise.  
S. Paulo fala-nos da Caridade que não 
é senão a vivência do verdadeiro Amor. 
E de que maneira ele fala! Vamos 
escutá-lo: 
“Mesmo que eu tivesse fé capaz de 
transportar montanhas, distribuísse 
todos os meus bens pelos pobres e 
entregasse o meu corpo para ser 
queimado de nada me valeria se não 
tiver caridade.  
E o apóstolo diz-nos o que é a 
caridade: é paciente, bondosa, não tem 
inveja, não é orgulhosa nem 
escandalosa. Não busca os seus próprios 
interesses, não se irrita nem guarda 
rancor. Não se alegra com a injustiça, 
mas rejubila com a verdade. Tudo 
desculpa, tudo crê, tudo espera tudo 
suporta. A caridade jamais acabará.” 
Programa difícil para as nossas 
limitações, para um coração marcado 
pelo pecado original, onde o desamor 
teima em morar. Mas não é impossível, 
se não contarmos só com as nossas 
forças, mas com a ajuda do Espírito 
Santo que é fogo de Amor capaz de 
transformar os nossos corações. 
Na persistência em ser melhor está a 
nossa vitória. Todos sabemos que, a 
toda a hora, nos levantamos e 
voltamos a cair, que é dificílimo 
contrariar a nossa maneira de ser, o 
nosso temperamento, a nossa 
inclinação para fazermos o que nos 
apetece ou nos vem à cabeça. Mas vale 
a pena tentar seguir a Palavra do 
Senhor em cada dia e termos a certeza 
que é a Mão desse mesmo Senhor que 
nos guia e nos sustenta. 
Um bom ano para todos, vivido no 
Amor!                                   (M M A) 
 
 

VIDA  PAROQUIAL  

Dia 23/09 – 10.00h; Recomeço da Catequese 

Dia 29/09 – Dia de S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael  

Dia 04/10 – 15.00h; Reunião Grupo Visitadores de Doentes  

Dia 06/10 – 10.00h; Plenário do Conselho Paroquial  
       de Pastoral (CPP) 

Dia 06/10 – 11.00h; Reunião mensal dos Acólitos 

Eucaristias da Catequese  

Dia 23/09  – 10.00h; animada pelos Catequistas 

Dia 30/09  – 10.00h; animada pelo 6º Ano  

Encontros de Formação e Oração Carismática 

Todas as quartas - feiras  às 21.15h 

 

TEXTOS  LITÚRGICOS 

X X V  DOMINGO DO TEMPO COMUM       23-09-2012 

O Filho do homem vai ser entregue... 
Quem quiser ser o primeiro será o servo de todos 

Evangelho segundo São Marcos (Mc  9, 30-37) 
 

Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos caminhavam através da Galileia. 
Jesus não queria que ninguém o soubesse, 
porque ensinava os discípulos, dizendo-lhes: 
«O Filho do homem vai ser entregue às mãos 
dos homens, que vão matá-l’O; mas Ele, três 
dias depois de morto, ressuscitará». Os 
discípulos não compreendiam aquelas palavras 
e tinham medo de O interrogar. Quando 
chegaram a Cafarnaum e já estavam em casa, 
Jesus perguntou-lhes: «Que discutíeis no 
caminho?». Eles ficaram calados, porque 
tinham discutido uns com os outros sobre qual 
deles era o maior. Então, Jesus sentou-Se, 
chamou os Doze e disse-lhes: «Quem quiser 
ser o primeiro será o último de todos e o servo 
de todos». E, tomando uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a e 
disse-lhes: «Quem receber uma destas crianças em meu nome é a Mim que 
recebe; e quem Me receber não Me recebe a Mim, mas Àquele que Me 
enviou». 

COMENTÁRIO 

A cruz de Cristo é difícil, e por isso se descobre aos poucos. “O Filho do 
Homem vai ser entregue nas mãos dos homens; hão-de matá-lo, mas Ele, três 
dias depois ressuscitará”.  
O título de “Filho do homem”, de que Jesus se apropria, é título messiânico 
ligado ao título de “Servo de Deus”, que vem salvar pelo sofrimento.  
Cruz e ressurreição aparecem inseparáveis no anúncio de Cristo. Cruz sem 
ressurreição não tem sentido, nem para Cristo nem para o homem. 

 



ACTUALIDADE  ECLESIAL 
SABIA QUE: 

No próximo dia 29 de Setembro, 
segundo o calendário litúrgico, 
celebramos o Dia dos Arcanjos São 
Miguel, São Gabriel e São Rafael. 
Arcanjos e Anjos são seres espirituais 
que teem como missão, conferida por 
Deus, a proteção da humanidade e o 
anúncio dos desígnios de Deus. 
Chamamos-lhe Arcanjos quando teem 
como missão intervir ou comunicar 
grandes acontecimentos ou notícias. 
O nome pelo qual os conhecemos 
deriva da especial missão de que foram 
encarregados por Deus. Miguel significa 
“Quem como Deus?”; Gabriel “Força de 
Deus” e Rafael “Deus cura”. 
Na nossa cultura, São Miguel é o mais 
conhecido e venerado, sendo até o dia 
em que se comemora liturgicamente um 
marco na vida agrícola. Falar no “São 
Miguel” é o mesmo que dizer fim da 
época das colheitas; Um “bom São 
Miguel” quer dizer um ano de boas 
colheitas.   
Segundo a Bíblia e a tradição cristã, São 
Miguel lutou contra o dragão que 
representava o chefe dos demónios, 
tendo-o vencido reivindicando a 
unidade de Deus e a Sua inviolabilidade. 
A Igreja vê nele um protetor nas provas 
e batalhas contra as investidas do 
maligno a que está sujeita. O Papa Leão 
XIII compôs uma oração a São Miguel e 
decidiu que se rezasse no fim de cada 
missa, o que durante muitos anos 
aconteceu e que, talvez, ainda esteja na 
memória de alguns: 
“São Miguel Arcanjo, protegei-nos no 
combate, defendei-nos com o vosso 
escudo contra as armadilhas e ciladas do 
demónio. 
Deus o submeta, instantemente o 
pedimos; e vós, Príncipe da milícia 
celeste, pelo divino poder, precipitai no 
inferno a Satanás e aos outros espíritos 
malignos que andam pelo mundo 
procurando perder as almas.  
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Ámen.” 
Renovemos a nossa devoção por estes 
seres espirituais, em particular pelo 
nosso Anjo da Guarda, que nos 
acompanham para nosso bem, para 
nossa proteção e para nos ajudar a 
descobrir a vontade de Deus no nosso 
caminhar.  
(A C R) 

X X V I  DOMINGO DO TEMPO COMUM  30-09-2012 

Quem não é contra nós é por nós. 
Se a tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a 

Evangelho segundo São Marcos (Mc  9, 38-43.45.47-48) 
 

Naquele tempo, João disse a Jesus: «Mestre, nós vimos um homem a 
expulsar os demónios em teu nome e procurámos impedir-lho, porque ele 
não anda connosco». Jesus respondeu: 
«Não o proibais; porque ninguém pode 
fazer um milagre em meu nome e depois 
dizer mal de Mim. Quem não é contra nós é 
por nós. Quem vos der a beber um copo de 
água, por serdes de Cristo, em verdade vos 
digo que não perderá a sua recompensa. Se 
alguém escandalizar algum destes 
pequeninos que crêem em Mim, melhor 
seria para ele que lhe atassem ao pescoço 
uma dessas mós movidas por um jumento e o lançassem ao mar. Se a tua 
mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a; porque é melhor entrar 
mutilado na vida do que ter as duas mãos e ir para a Geena, para esse fogo 
que não se apaga. E se o teu pé é para ti ocasião de escândalo, corta-o; 
porque é melhor entrar coxo na vida do que ter os dois pés e ser lançado na 
Geena. E se um dos teus olhos é para ti ocasião de escândalo, deita-o fora; 
porque é melhor entrar no reino de Deus só com um dos olhos do que ter 
os dois olhos e ser lançado na Geena, onde o verme não morre e o fogo 
nunca se apaga». 

COMENTÁRIO 

O Evangelho do Domingo passado deu-nos a resposta à tentação da 
grandeza; neste Domingo traz-nos a resposta à tentação da inveja.  
Também nós, como João, queremos enterrar o Espírito nas nossas visões 
mesquinhas e fazer dele monopólio para nosso uso e serviço.  
A mesma reação tivera Josué, quando outros, além de Moisés, profetizavam 
no acampamento. É mal antigo, ameaça constante aos zelosos servidores do 
Reino de Deus. 
 

Conselho Paroquial de Pastoral  
( C P P )  

No próximo dia 6 de Outubro  
vai realizar-se o Plenário do CPP  

no qual participam os representantes dos 
Grupos e Serviços da nossa Paróquia. 
Se tem alguma crítica ou sugestão  

que julgue ser útil para a nossa Comunidade, 
procure o representante do seu Grupo  

e encarregue-o de fazer chegar a sua voz  
a este Plenário do CPP. 

A Comunidade ficar-lhe-á muito grata. 

A sua opinião é importante: 
Se pretende dar-nos a sua opinião ou colaboração, por favor contacte-nos 
através do seguinte endereço electrónico  
boletimparoquial@paroquia-areosa.pt  


