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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
O CREDO explicado  
                            em 12 artigos (3) 

Na continuação da explicação do 
CREDO, chegamos hoje ao 3º Artigo 
que se refere ao nascimento de Jesus 
Cristo e, providencialmente, isto 
acontece na época natalícia. 

3º Artigo3º Artigo3º Artigo3º Artigo    
“Jesus Cristo foi concebido pelo poder “Jesus Cristo foi concebido pelo poder “Jesus Cristo foi concebido pelo poder “Jesus Cristo foi concebido pelo poder 
do Espírito Santo e nasceu da Virgem do Espírito Santo e nasceu da Virgem do Espírito Santo e nasceu da Virgem do Espírito Santo e nasceu da Virgem 
Maria”Maria”Maria”Maria”    
O Filho de Deus encarnou no seio da 
Virgem Maria pelo poder do Espírito 
Santo, para nos reconciliar, a nós 
pecadores, com Deus; para nos fazer 
conhecer o seu amor infinito; para ser 
nosso modelo de santidade; para nos 
tornar participantes da natureza divina. 
A Igreja chama “Encarnação” ao mistério 
da admirável união da natureza divina e 
da natureza humana na única Pessoa 
divina do Verbo. Para realizar a nossa 
salvação o Filho de Deus fez-se “carne” 
tornando-se verdadeiramente homem. 
Jesus é, inseparavelmente, verdadeiro 
Deus e verdadeiro homem na unidade 
da sua Pessoa Divina. Na humanidade 
de Jesus, tudo – milagres, sofrimento, 
morte – deve ser atribuído à sua Pessoa 
divina, que age através da natureza 
humana assumida. 
“Concebido pelo poder do Espírito 
Santo” significa que a Virgem Maria 
concebeu o Filho eterno no seu seio, por 
obra do Espírito santo e sem a 
colaboração de homem: “O Espírito 
Santo descerá sobre ti e a força do 
Altíssimo estenderá sobre ti a sua 
sombra. Por isso mesmo, o Santo que vai 
nascer há-de chamar-se Filho de Deus” 
disse-lhe o Anjo na Anunciação. Afirma-
se, assim, a conceição virginal de Jesus. 
Maria é verdadeiramente Mãe de Deus 
porque é a mãe de Jesus. Com efeito, 
Aquele que foi concebido por obra do 
Espírito Santo e que se tornou 
verdadeiramente Filho de Maria é o Filho 
eterno de Deus Pai. É ele mesmo Deus. 
Maria foi escolhida, gratuitamente, por 
Deus para que fosse a Mãe do Seu Filho. 
Para cumprir tal missão, foi concebida 
imaculada. Isto significa que, pela graça 
de Deus, Maria foi preservada do 
pecado original desde a sua conceição. 
Santo Agostinho afirma: “Maria 
permaneceu Virgem na conceição do seu 
Filho, Virgem no parto, Virgem grávida, 
Virgem mãe, Virgem perpétua”. (Adaptado 
do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica) 
(A C R)    

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

Dia 19/12 Dia 19/12 Dia 19/12 Dia 19/12 ––––    21:30h; Celebração Penitencial        

Dia 24/12 Dia 24/12 Dia 24/12 Dia 24/12 ––––    24:00h; ; ; ; Missa do Galo    

Dia 25/12 Dia 25/12 Dia 25/12 Dia 25/12 ––––    Dia de NatalDia de NatalDia de NatalDia de Natal    
Dia 27/12Dia 27/12Dia 27/12Dia 27/12 – 21:30h; “Catequese para Catequistas”  - Reflexão e Formação, no Ano da 

Fé, orientada pelo Padre Carlos Candeias e aberto a todos os 
paroquianos 

Dia 30/12Dia 30/12Dia 30/12Dia 30/12 – Dia da Sagrada FamíliaDia da Sagrada FamíliaDia da Sagrada FamíliaDia da Sagrada Família 

MPEJ MPEJ MPEJ MPEJ ----    Movimento Promotor do Espaço Juventude:Movimento Promotor do Espaço Juventude:Movimento Promotor do Espaço Juventude:Movimento 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 16/12 Dia 16/12 Dia 16/12 Dia 16/12 – 10:00h; animada pelo 6º 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 

I I I I I I I I IIII            DOMINGDOMINGDOMINGDOMINGO DO DO DO DO O O O ADVENTOADVENTOADVENTOADVENTO                            16161616----11112222----2012012012012222    

Que devemos fazer?Que devemos fazer?Que devemos fazer?Que devemos fazer?    

Evangelho segundo São Lucas (Lc 3, 10-18) 
 

Naquele tempo, as multidões perguntavam a João Baptista: «Que devemos 
fazer?». Ele respondia-lhes: «Quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem 
nenhuma; e quem tiver mantimentos faça o mesmo». Vieram também alguns 
publicanos para serem baptizados e disseram: «Mestre, que devemos fazer?». 
João respondeu-lhes: «Não exijais nada além do 
que vos foi prescrito». Perguntavam-lhe também os 
soldados: «E nós, que devemos fazer?». Ele 
respondeu-lhes: «Não pratiqueis violência com 
ninguém nem denuncieis injustamente; e contentai-
vos com o vosso soldo». Como o povo estava na 
expectativa e todos pensavam em seus corações se 
João não seria o Messias, ele tomou a palavra e 
disse a todos: «Eu baptizo-vos com água, mas está a 
chegar quem é mais forte do que eu, e eu não sou 
digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele 
baptizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. 
Tem na mão a pá para limpar a sua eira e 
recolherá o trigo no seu celeiro; a palha, porém, queimá-la-á num fogo que não 
se apaga». Assim, com estas e muitas outras exortações, João anunciava ao povo 
a Boa Nova».    

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    
 Aproxima-se o Natal de Jesus e um sentimento de alegria envolve todo o 
mistério, como precursora do dom que há-de vir. Vão realizar-se as promessas e 
entraremos no gozo do desejo e da esperança. Deus faz-nos participantes da 
plenitude da sua alegria e envia ao mundo o Filho para que a nossa alegria seja 
completa. 
A alegria do Pai encarnou em seu Filho Jesus, sorriso de Deus e dos homens.  
Na alegria, dom cristão, anda o Senhor convidando à festa.  



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

A Paróquia de Nossa Senhora da Areosa 
tem um particular empenho no seu 
Plano Pastoral em relação ao que diz 
respeito à Família. 
Neste contexto, foi celebrado em festa, 
no passado dia 8 de Dezembro, dia em 
que comemoramos a Mãe do Nosso 
Deus sob a designação de Imaculada 
Conceição, o “ Dia da GrávidaDia da GrávidaDia da GrávidaDia da Grávida”, para 
honrar, as mulheres grávidas cujo ventre 
fecundado é sacrário vivo onde se 
realiza um milagre de amor. 
Foi um verdadeiro acontecimento de 
família na medida em que celebraram 
as suas Bodas de Ouro a Maria do 
Carmo e o Dulcínio que fizeram junto 
do altar a renovação do seu 
compromisso matrimonial, rodeados dos 
seus entes queridos. 
As palavras do Padre Maia selaram este 
acontecimento dizendo que uma 
sociedade sem amor morre gelada. 
A consagração das grávidas a Nossa consagração das grávidas a Nossa consagração das grávidas a Nossa consagração das grávidas a Nossa 
SenhoraSenhoraSenhoraSenhora foi também momento de 
grande significado: ”Maria que 
acolheste no teu ventre o primeiro 
presépio, abençoa estas grávidas, elas 
te consagram os frutos dos seus ventres” 
E no final da Eucaristia uma ação de 
graça da qual destaco estas palavras: 
”Obrigado, Senhor, por todas estas 
grávidas cujos ventres são sagrados, 
pois aí se realiza o milagre da vida. 
Obrigado, Senhor, porque elas, como a 
Imaculada Conceição, souberam dizer 
sim ao que lhes foi pedido, carregando 
em seu ventre um ser sagrado criado à 
imagem e semelhança de Deus. 
Abençoados ventres em cuja terra caiu a 
semente que vai florir, a certeza da 
continuação da vida humana, a certeza 
de que um mundo novo renascerá.” 
Esteve a cargo da equipa da Pastoral 
Familiar toda a preparação do evento e, 
como também já é tradição, foi 
oferecida uma lembrança ao casal em 
Bodas de Ouro e às grávidas foi 
oferecida uma linda rosa branca 
“porque fica sempre um pouco de 
perfume nas mãos que oferecem rosas, 
nas mãos que sabem ser generosas” 
(M M A) 
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Donde me é dado que venha ter comigo Donde me é dado que venha ter comigo Donde me é dado que venha ter comigo Donde me é dado que venha ter comigo     
a Mãe do meu Senhor?a Mãe do meu Senhor?a Mãe do meu Senhor?a Mãe do meu Senhor?    

Evangelho segundo São Lucas (Lc 1, 39-45) 

Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a 
montanha, em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e 
saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a 
saudação de Maria, o menino exultou-lhe no 
seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e 
exclamou em alta voz: «Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. 
Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe 
do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou 
aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o 
menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no 
cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor». 

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

O Senhor vem visitar o seu povo. Já aí está a nova Arca da Aliança, trazendo o 
Novo Testamento. Já o Anjo da Boa Nova ensaia o cântico novo. Abri-vos, potras 
eternas! 
O mistério da Encarnação é mistério de fé. Pela fé, foi Cristo concebido no 
coração de Maria e vive pela fé em cada homem.  
Feliz de ti se acreditas.  
Quando a palavra de Deus germinar em ti e a levares aos outros, o Verbo se fará 
carne outra vez e habitará entre nós. 
 

Recordando o Dia da Grávida  (Recordando o Dia da Grávida  (Recordando o Dia da Grávida  (Recordando o Dia da Grávida  (2012201220122012----12121212----08080808))))    

Obrigado, Senhor, por todas estas grávidas cujos 
ventres são sagrados, pois aí se realiza o milagre da 

vida. 

    
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. 

 


