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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
A evangelização é um dom  

de Deus 

Viver o Ano da Fé, fazer memória do 
Concílio Vaticano II, é um chamamento 
a todos nós, cristãos, a uma conversão, 
uma mudança de vida. É bom 
analisarmos a forma como 
evangelizamos: Comodismo ou 
ativismo? “A evangelização é dom de 
Deus, mas, como qualquer obra séria 
na Igreja, exige esforço e sacrifício. Há 
sempre dois extremos, os que 
desanimam e caem no comodismo e os 
que se atiram num ativismo 
desenfreado e estéril que aos poucos 
lhes vai minando o contato com a fonte 
da Palavra e da sua eficácia. Seja pelo 
comodismo seja pelo ativismo, esses 
excessos tendem a encaminhar a ação 
evangelizadora para o mesmo destino: 
o fracasso.” 
Como vamos, então, fazer? “A 
evangelização precisa brotar da oração 
e dela se alimentar, senão, torna-se 
vazia. Não que venha a faltar o que 
dizer; pelo contrário, quanto menos o 
homem se recolhe na presença de Deus 
para orar, mais se inclina a falatórios. 
Sem oração, multiplicam-se os 
discursos cheios de palavras vazias, 
pululam as falas estéreis que não 
atingem o coração de ninguém, não 
chamam à conversão, não edificam, 
nem o homem nem a comunidade. 
”Bento XVI chama a nossa atenção 
para a oração nos primeiros tempos da 
Igreja com os Apóstolos e alerta sobre 
os riscos do ativismo: "Sem a oração 
cotidiana vivida com fidelidade, o nosso 
fazer se esvazia, perde o sentido 
profundo, se reduz a um simples 
ativismo que, no final, nos deixa 
insatisfeitos. (...) Cada passo da nossa 
vida, toda ação, também na Igreja, 
deve ser feita diante de Deus, à luz da 
sua Palavra". 
Oração e Palavra de Deus são palavras 
de ordem para colhermos bons frutos 
na nossa evangelização.  
E começar por ler os Atos dos Apóstolos 
poderá ser uma boa sugestão para nos 
ajudar nesta caminhada que nos é 
proposta neste ano especial que 
começamos a viver. 
(M M A) 

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        
Dia 21/10 Dia 21/10 Dia 21/10 Dia 21/10 ––––    Dia Mundial das MissõesDia Mundial das MissõesDia Mundial das MissõesDia Mundial das Missões    
Dia 24/10 Dia 24/10 Dia 24/10 Dia 24/10 ––––    Dia de Santo António Maria ClaretDia de Santo António Maria ClaretDia de Santo António Maria ClaretDia de Santo António Maria Claret    
Dia 01/11 Dia 01/11 Dia 01/11 Dia 01/11 ––––    Dia de Todos os SantosDia de Todos os SantosDia de Todos os SantosDia de Todos os Santos    
Dia 02/11 Dia 02/11 Dia 02/11 Dia 02/11 ––––    Dia de Fiéis DefuntosDia de Fiéis DefuntosDia de Fiéis DefuntosDia de Fiéis Defuntos 
Dia 03/11 Dia 03/11 Dia 03/11 Dia 03/11 ––––    11:00h; Reunião Mensal dos Acólitos 

Preparação para o Crisma (AduPreparação para o Crisma (AduPreparação para o Crisma (AduPreparação para o Crisma (Adultos)ltos)ltos)ltos)::::  
Estão abertas as inscrições na Secretaria da Paróquia 

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

Dia 21/10  Dia 21/10  Dia 21/10  Dia 21/10  – 10:00h; animada pelo 4º Ano (Festa da PalavraFesta da PalavraFesta da PalavraFesta da Palavra)  

Dia 25/10 Dia 25/10 Dia 25/10 Dia 25/10  – 18:30h; animada pelo 6º Ano (Cat. Semana) 

Dia 28/10 Dia 28/10 Dia 28/10 Dia 28/10  – 10:00h; animada pelo 3º Ano  

Encontros Encontros Encontros Encontros de Formação e Oração Carismáticade Formação e Oração Carismáticade Formação e Oração Carismáticade Formação e Oração Carismática    

Todas as quartas - feiras  às 21:30h 

 

TEXTOSTEXTOSTEXTOSTEXTOS        LITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOS 

X XX XX XX X    I X I X I X I X             DOMINGO DDOMINGO DDOMINGO DDOMINGO DO TEMPO COMUMO TEMPO COMUMO TEMPO COMUMO TEMPO COMUM                            22221111----10101010----2012012012012222    

O Filho do homem veio para dar a vida pela redenção de todosO Filho do homem veio para dar a vida pela redenção de todosO Filho do homem veio para dar a vida pela redenção de todosO Filho do homem veio para dar a vida pela redenção de todos        
Evangelho segundo São Marcos (Mc 10, 35-45)  

Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e 
disseram-Lhe: «Mestre, nós queremos que nos faças o que Te vamos pedir». Jesus 
respondeu-lhes: «Que quereis que vos faça?». Eles responderam: «Concede-nos 
que, na tua glória, nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda». Disse-
lhes Jesus: «Não sabeis o que pedis. Podeis beber 
o cálice que Eu vou beber e receber o baptismo 
com que Eu vou ser baptizado?». Eles 
responderam-Lhe: «Podemos». Então Jesus disse-
lhes: «Bebereis o cálice que Eu vou beber e sereis 
baptizados com o baptismo com que Eu vou ser 
baptizado. Mas sentar-se à minha direita ou à 
minha esquerda não Me pertence a Mim concedê-
lo; é para aqueles a quem está reservado». Os 
outros dez, ouvindo isto, começaram a indignar-se 
contra Tiago e João. Jesus chamou-os e disse-lhes: 
«Sabeis que os que são considerados como chefes 
das nações exercem domínio sobre elas e os 
grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não 
deve ser assim entre vós: quem entre vós quiser 
tornar-se grande, será vosso servo, e quem quiser entre vós ser o primeiro, será 
escravo de todos; porque o Filho do homem não veio para ser servido, mas para 
servir e dar a vida pela redenção de todos».    

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

Anda o mundo atrás de ídolos, dobrando o joelho a toda hora. Uns escravos do 
dinheiro, como o jovem rico; outros tentados pelo poder, como Tiago e João. A 
tentação do poder entra em toda a parte, mesmo no lugar santo. Anda o poder 
desfigurado pelo falso rosto de honras e grandezas, corrompido por injustiças e 
ambições pessoais. Os governantes são servos do bem comum dos cidadãos, 
que os elegem. Servem o povo e não o partido. Antes de serem servos de 
qualquer ideologia, são servos do povo. Políticos e governantes têm muito que 
aprender. 



 

ACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIAL 
SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:    
No dia 6 de Outubro aconteceu a 
Reunião Plenária do Conselho Paroquial 
de Pastoral (C P P) tendo como 
principais pontos da agenda a 
planificação do Ano Pastoral 2012-
2013  com  particular  relevo  para  a  
vivência  do  Ano da Fé.Ano da Fé.Ano da Fé.Ano da Fé.    
O Ano da Fé na nossa paróquia vai ter 
duas vertentes:   
– De carácter vicarial que será vivida 
pela intensa participação da Paróquia 
da Areosa nas actividades organizadas 
em conjunto pelas duas vigararias 
(Nascente e Poente) da cidade, tendo 
como ponto forte, para já, as Jornadas 
Vicariais da Fé, a realizar em 10 e 11 
de Novembro. 
– De carácter paroquial que será 
concretizada pela maneira mais 
consciencializada como se afirmará o 
Credo nas nossas eucaristias e pelas 
actividades e reflexões que os diversos 
Grupos Paroquiais são convidados a 
organizar no âmbito do Ano da Fé, 
com base no Catecismo da Igreja 
Católica, nos documentos do Concílio 
Vaticano II e na Carta Pastoral dos 
Bispos do Porto sobre o Ano da Fé. 
A Comissão Permanente do C P P, para 
tornar mais funcional e eficaz a 
comunicação entre os Grupos e entre 
estes e a Comissão Permanente (e 
inversamente), nomeou os seguintes 
interlocutores: 
� Agostinho MachadoAgostinho MachadoAgostinho MachadoAgostinho Machado: Catequese 
Infantil e Juvenil. 

� Duarte NogueiraDuarte NogueiraDuarte NogueiraDuarte Nogueira: Área  Litúrgica 
(Leitores, Ministros da Comunhão, 
Coros e Acólitos), Visita Pascal e 
Alfaias. 

� Eduardo CerqueiraEduardo CerqueiraEduardo CerqueiraEduardo Cerqueira: Pastoral Juvenil 
(Escuteiros, MJXXI, Nova Esperança, 
U F A, Crisma Jovens) 

� José Manuel CabêdaJosé Manuel CabêdaJosé Manuel CabêdaJosé Manuel Cabêda: Pastoral 
Familiar (C P M, Baptismos, 
Encontro de Pais, Crisma Adultos), 
MPEJ, Renovamento Carismático, 
Visitadores de Doentes, Esperança e 
Vida. 

� Miguel AraújoMiguel AraújoMiguel AraújoMiguel Araújo: Área Sócio Caritativa 
e de Serviços (Conselho Económico, 
Amigos da Paróquia, Liga de Apoio 
ao Centro Social, Dança, Escola de 
Música, Desporto, Centro Social, 
Jardim Infantil, Rancho Folclórico, 
Boletim Paroquial, Areosa Online, 
Gestão da Cripta/Multiusos e do 
Pavilhão, Decoração)  

 (A C R) 
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Mestre, que eu veja!Mestre, que eu veja!Mestre, que eu veja!Mestre, que eu veja!    

Evangelho segundo São Marcos (Mc 10, 46-52) 

Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de Jericó com os discípulos e uma grande 
multidão, estava um cego, chamado Bartimeu, filho 
de Timeu, a pedir esmola à beira do caminho. Ao 
ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que passava, 
começou a gritar:  
«Jesus, Filho de David, tem piedade de mim».  
Muitos repreendiam-no para que se calasse. Mas 
ele gritava cada vez mais: «Filho de David, tem 
piedade de mim». Jesus parou e disse: «Chamai-o».  
Chamaram então o cego e disseram-lhe: 
«Coragem! Levanta-te, que Ele está a chamar-te». 
O cego atirou fora a capa, deu um salto e foi ter 
com Jesus. Jesus perguntou-lhe: «Que queres que 
Eu te faça?». O cego respondeu-Lhe: «Mestre, que 
eu veja». Jesus disse-lhe: «Vai: a tua fé te salvou». Logo ele recuperou a vista e 
seguiu Jesus pelo caminho.    

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

A história é a grande marcha de regresso ao Pai.  
De todos os recantos e de todos os exílios convergem os homens ao encontro de 
Cristo.  
Também a dor se meteu ao caminho, na esperança de ser curada. “Entre eles 
vêm o cego e o coxo”. Nada fica de fora, ninguém fica indiferente.  
Cristo é o caminho, o princípio e o fim.  
Já sabes. Escolheste seguir a Cristo? Já chegaste ao fim. 
 

    
No próximo dia No próximo dia No próximo dia No próximo dia 4444    de de de de 

NovembroNovembroNovembroNovembro, pelas , pelas , pelas , pelas 16161616    horas,horas,horas,horas,        
a Diocese do Porto inicia a Diocese do Porto inicia a Diocese do Porto inicia a Diocese do Porto inicia 
oficialmente o Ano da Fé oficialmente o Ano da Fé oficialmente o Ano da Fé oficialmente o Ano da Fé 
com uma Eucaristia com uma Eucaristia com uma Eucaristia com uma Eucaristia Solene Solene Solene Solene 
na Sé Catedral presidida na Sé Catedral presidida na Sé Catedral presidida na Sé Catedral presidida 

pelo nosso Bispo pelo nosso Bispo pelo nosso Bispo pelo nosso Bispo     
D. Manuel Clemente.D. Manuel Clemente.D. Manuel Clemente.D. Manuel Clemente.    
    

Apesar do Ano da Fé ter tido o seu início a 11 de Outubro, a 
Diocese do Porto só o inicia a 4 de Novembro devido à 
participação do nosso Bispo no Sínodo dos Bispos que está a 
decorrer em Roma.  

A sua opinião é importante:A sua opinião é importante:A sua opinião é importante: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 

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. 

 


