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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
O CREDO explicado  
                            em 12 artigos (2) 

Continuamos com uma resumida 
explicação do Credo, pois o espaço 
não dá para tanta riqueza que encerra 
a nossa Profissão de Fé. 

2º artigo:2º artigo:2º artigo:2º artigo:    
Creio em Jesus Cristo Seu único Filho, Creio em Jesus Cristo Seu único Filho, Creio em Jesus Cristo Seu único Filho, Creio em Jesus Cristo Seu único Filho, 
nosso Senhornosso Senhornosso Senhornosso Senhor 

O nome de Jesus siO nome de Jesus siO nome de Jesus siO nome de Jesus significagnificagnificagnifica «Deus salva». 
O menino nascido da Virgem Maria é 
chamado «Jesus», «porque salvará o 
seu povo dos seus pecados»; «não 
existe debaixo do céu outro nome dado 
aos homens, pelo qual possamos ser 
salvos». 
O nome de Cristo significaO nome de Cristo significaO nome de Cristo significaO nome de Cristo significa «Ungido», 
«Messias». Jesus é Cristo, porque «Deus 
O ungiu com o Espírito Santo e o 
poder». Ele era «Aquele que estava para 
vir, o objeto da «esperança de Israel».    
Jesus realizou a expectativa messiânica 
de Israel na sua tríplice função de 
sacerdote, profeta e rei. 
O nome de FilO nome de FilO nome de FilO nome de Filho de Deus significaho de Deus significaho de Deus significaho de Deus significa a 
relação única e eterna de Jesus Cristo 
com Deus seu Pai: Ele é o Filho único 
do Pai e, Ele próprio, Deus. Crer que 
Jesus Cristo é o Filho de Deus é 
condição necessária para ser cristão.  
Quando Pedro confessa Jesus como 
«Cristo, o Filho de Deus vivo», Jesus 
responde-lhe solenemente: «não foram 
a carne nem o sangue que to 
revelaram, mas sim o meu Pai que está 
nos céus».  
O nome de Senhor significaO nome de Senhor significaO nome de Senhor significaO nome de Senhor significa a 
soberania divina. Confessar ou invocar 
Jesus como Senhor é crer na sua 
divindade. «Ninguém pode dizer "Jesus 
é Senhor", a não ser pela ação do 
Espírito Santo». 
Nisto se reconhecem os cristãos, diz 
São Paulo: «Se confessares com a tua 
boca: ‘Jesus é o Senhor’, e acreditares 
no teu coração que Deus O ressuscitou 
dentre os mortos, serás salvo». 
Ser cristão implica, embora nos custe, 
proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, 
mesmo que isso implique o sacrifício da 
nossa vida. Precisamos de ir com Jesus 
até ao fim, seguindo, vivendo e 
proclamando as verdades do 
evangelho, testemunhando Jesus Cristo 
por    onde passarmos. 
(M M A)  

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        
Dia 06/12Dia 06/12Dia 06/12Dia 06/12    ––––    15:00h; Reunião Grupo Visitadores de Doentes        

Dia Dia Dia Dia 08080808/1/1/1/12222    ––––    Dia da ImacuDia da ImacuDia da ImacuDia da Imaculada Conceiçãolada Conceiçãolada Conceiçãolada Conceição    

Dia Dia Dia Dia 08080808/1/1/1/12222    ––––    Bênção das GrávidasBênção das GrávidasBênção das GrávidasBênção das Grávidas     na Eucaristia das 12 horas 

Dia 11/12Dia 11/12Dia 11/12Dia 11/12 – 15:00h; Reunião Grupo Esperança e Vida 

Dia 15/12 Dia 15/12 Dia 15/12 Dia 15/12 – 21:30h; Concerto de NatalConcerto de NatalConcerto de NatalConcerto de Natal, no Pav. Multiusos, 
     pela Escola de Música Santa Cecília 

                        “O Natal da Menina dos Fósforos” “O Natal da Menina dos Fósforos” “O Natal da Menina dos Fósforos” “O Natal da Menina dos Fósforos” de Nick Perrin    

Dia 16/12 Dia 16/12 Dia 16/12 Dia 16/12 ––––    11:00h; Festa de Natal da Catequese 

MPEJ MPEJ MPEJ MPEJ ----    MovimentoMovimentoMovimentoMovimento    Promotor do Espaço Juventude:Promotor do Espaço Juventude:Promotor do Espaço Juventude:Promotor do Espaço Juventude:    

Dias 1 a 16/12: Feirinha de NatalFeirinha de NatalFeirinha de NatalFeirinha de Natal – Sábados de Tarde e Domingos de Manhã 

ConcursoConcursoConcursoConcurso “Uma Família“Uma Família“Uma Família“Uma Família    ----    Um Presépio”Um Presépio”Um Presépio”Um Presépio” – Inscrições até 16 de Dezembro nas 
Secretarias. 

Eucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da Catequese    

Dia Dia Dia Dia 02020202////11112222    – 10:00h; animada pelo 4º Ano e pela Escola de Música Santa Cecília  

Dia Dia Dia Dia 09090909/1/1/1/12222 – 10:00h; animada pelo 5º Ano 

Férias de NatalFérias de NatalFérias de NatalFérias de Natal: De 17/12/2012 a 05/01/2013 

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 

IIII            DOMINGO DDOMINGO DDOMINGO DDOMINGO DO O O O ADVENTOADVENTOADVENTOADVENTO                            02020202----11112222----2012012012012222    

A vossa libertação está próximaA vossa libertação está próximaA vossa libertação está próximaA vossa libertação está próxima    

Evangelho segundo São Lucas (Lc 21, 25-28.34-36) 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Haverá sinais no sol, na lua e 
nas estrelas e, na terra, angústia entre as nações, aterradas com o rugido e a 

agitação do mar. Os homens morrerão de pavor, 
na expectativa do que vai suceder ao universo, pois 
as forças celestes serão abaladas.  
Então, hão-de ver o Filho do homem vir numa 
nuvem, com grande poder e glória. Quando estas 
coisas começarem a acontecer, erguei-vos e 
levantai a cabeça, porque a vossa libertação está 
próxima. 
Tende cuidado convosco, não suceda que os 
vossos corações se tornem pesados pela 
intemperança, a embriaguez e as preocupações da 
vida, e esse dia não vos surpreenda subitamente 
como uma armadilha, pois ele atingirá todos os 

que habitam a face da terra. 
Portanto, vigiai e orai em todo o tempo, para que possais livrar-vos de tudo o que 
vai acontecer e comparecer diante do Filho do homem». 

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

 Advento é a grande preparação, a longa espera de Alguém que vai chegar, 
Alguém que já chegou. É o Cristo ressuscitado que vai percorrer mais uma vez os 
caminhos dos homens, feito peregrino das nossas esperanças.  
Vem dar sentido ao tempo, encher a história. Vem unir extremos, que nele se 



 

ACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIAL 
SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:    
Decorreu, de 23 a 25 de Novembro, a 
Semana Social Semana Social Semana Social Semana Social ––––    Porto 2012Porto 2012Porto 2012Porto 2012. As 
Semanas Sociais são um acontecimento 
com larga história na Igreja 
contemporânea. Realizam-se de três em 
três anos e constituem um lugar 
privilegiado para a sensibilização social 
dos cristãos e das comunidades cristãs. 
São organizadas pela Conferência 
Episcopal Portuguesa e destinam-se a 
abordar temas sociais e económicos 
considerados pertinentes, à luz da 
Doutrina Social da Igreja. 
Neste ano, a Semana Social foi 
subordinada ao tema “Estado Social e “Estado Social e “Estado Social e “Estado Social e 
Sociedade Solidária”Sociedade Solidária”Sociedade Solidária”Sociedade Solidária” e teve a 
participação de um conjunto de 
oradores com grande responsabilidade 
na Igreja e na Sociedade do nosso país 
que provocaram profundas reflexões nas 
centenas de pessoas inscritas como 
participantes e também tiveram um 
importante eco na comunicação social. 
Como instrumento de reflexão, aqui 
ficam alguns extratos do Comunicado 
Final desta Semana Social: 
   “A Igreja assume a necessidade de 
encontrar sinais e iniciativas de 
esperança que se contraponham à crise, 
propondo uma mais eficiente partilha de 
recursos, uma justiça fiscal equitativa e 
uma avaliação rigorosa dos serviços 
públicos.”  
   “A reforma do Estado Social tem, 
assim, de se basear: na proteção de 
todos os cidadãos, no equilíbrio entre a 
livre iniciativa e a igual consideração de 
todos, no entendimento do destino 
universal dos bens da Terra, na 
dignidade do trabalho e na promoção 
do emprego, na justiça distributiva entre 
grupos sociais e gerações, na 
complementaridade entre igualdade e 
diferença, na subsidiariedade e na 
participação de todos ….. importando 
romper o descontrolo do endividamento 
e pôr cobro à escalada do desperdício e 
da destruição do meio ambiente, ….. 
encontrar novos estilos de vida, capazes 
de articular sobriedade e 
desenvolvimento.” 
   “Do que se trata é de considerar 
princípios de ética pública que ponham 
a dignidade da pessoa humana no 
centro da vida política, social e 
económica.” 
   “A Semana Social Porto 2012 afirma 
que há uma esperança cristã que tem de 
ser princípio e critério que, sobretudo 
em tempo de crise, cabe aos cristãos 
inscrever na organização social e na 
participação política.”              (A C R)  

tocam e reconciliam: o humano e o divino, o princípio e o fim.  
Advento é celebração do mistério pascal, em que toda a história e a humanidade 
se meteram ao caminho para, ao fim, morrer e ressuscitar.    

I I I I IIII            DOMINGO DDOMINGO DDOMINGO DDOMINGO DO O O O ADVENTOADVENTOADVENTOADVENTO                            09090909----11112222----2012012012012222    

Toda a criatura verá a salvação de DeusToda a criatura verá a salvação de DeusToda a criatura verá a salvação de DeusToda a criatura verá a salvação de Deus    

Evangelho segundo São Lucas (Lc 3, 1-6) 

No décimo quinto ano do reinado do imperador Tibério, quando Pôncio Pilatos 
era governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca 

da região da Itureia e Traconítide e Lisânias 
tetrarca de Abilene, no pontificado de Anás e 
Caifás, foi dirigida a palavra de Deus a João, 
filho de Zacarias, no deserto. 
E ele percorreu toda a zona do rio Jordão, 
pregando um batismo de penitência para a 
remissão dos pecados, como está escrito no livro 
dos oráculos do profeta Isaías: 
«Uma voz clama no deserto: ‘Preparai o caminho 
do Senhor, endireitai as suas veredas. Sejam 
alteados todos os vales e abatidos os montes e as 
colinas; endireitem-se os caminhos tortuosos e 

aplanem-se as veredas escarpadas; e toda a criatura verá a salvação de Deus’». 

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

Andam as esperanças do mundo em busca do Salvador. Por que caminhos virá? 
Pelos caminhos direitos. “Preparai os caminhos do Senhor, endireitai-lhe as 
veredas. O Senhor vai libertar-nos reunir-nos em povo eleito, Jerusalém nova, 
onde todos os homens terão lugar.  
Eu sou o caminho por onde Cristo há-de vir. A vida do cristão é o anúncio que O 
encarna, a luz que O revela. Há veredas a endireitar, vales a preencher. Preparar 
o caminho é andar em Cristo, aceitá-l’O como único caminho que leva ao Pai. 
 

    

    

    

    
    
    
    
    
    
    

PPPParticipearticipearticipearticipe    nas nas nas nas atividadesatividadesatividadesatividades    da nossa da nossa da nossa da nossa 
comunidade!comunidade!comunidade!comunidade!    

    
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. 

 


