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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
Um Poema de Natal 

Nesta época natalícia, não resistimos à ideia 
de interromper, apenas uma vez, a explicação 
do Credo para apresentar o poema que se 
segue para que possa ser assunto de reflexão 
para todos nós.  

NATAL DE QUEM?NATAL DE QUEM?NATAL DE QUEM?NATAL DE QUEM?    

Mulheres atarefadas tratam do bacalhau,  
Do peru, das rabanadas. - Não esqueças 
o colorau, o azeite e o bolo-rei!  
- Está bem, eu sei!  
- E as garrafas de vinho?  
- Já vão a caminho! 
- Oh mãe, estou pr'a ver que prendas vou 
ter.  
Que prendas terei? - Não sei, não sei... 
Num qualquer lado, esquecido, 
abandonado, 
O Deus-Menino murmura baixinho: 
- Então e Eu, toda a gente Me esqueceu? 
 
Senta-se a família à volta da mesa; 
Não há sinal da cruz, nem oração ou 
reza. 
Tilintam copos e talheres;  
Crianças, homens e mulheres em eufórico 
ambiente. 
Lá fora tão frio, cá dentro tão quente! 
Algures esquecido, ouve-se Jesus dorido: 
- Então e Eu, toda a gente Me esqueceu? 
 
Rasgam-se embrulhos, admiram-se as 
prendas, 
Aumentam os barulhos com mais 
oferendas, 
Amontoam-se sacos e papéis, sem regras 
nem leis. 
E Cristo-Menino a fazer beicinho: 
- Então e Eu, toda a gente Me esqueceu? 
 
O sono está a chegar.  
Tantos restos por mesa e chão! 
Cada um vai transportar bem-estar no 
coração. 
A noite vai terminar e o Menino, quase a 
chorar: 
- Então e Eu, toda a gente Me esqueceu? 
Foi a festa do Meu Natal e, do princípio 
ao fim, quem se lembrou de Mim? 
Não tive teto nem afeto… 
 
Em tudo, tudo, eu medito 
E pergunto no fechar da luz: 
- Foi este o Natal de Jesus?!!! 
 
(Adaptado do poema de João Coelho dos 
Santos in “Lágrima do Mar”) 

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        
Dia 30/12Dia 30/12Dia 30/12Dia 30/12 – Dia da Sagrada FamíliaDia da Sagrada FamíliaDia da Sagrada FamíliaDia da Sagrada Família 

Dia 01/01Dia 01/01Dia 01/01Dia 01/01 – Dia Mundial da PazDia Mundial da PazDia Mundial da PazDia Mundial da Paz 

Dia 03/01 Dia 03/01 Dia 03/01 Dia 03/01 –    15:00h; Reunião Grupo Visitadores de Doentes 

Dia 05/01 Dia 05/01 Dia 05/01 Dia 05/01 – 11:00h; Reunião Mensal dos Acólitos    

Dia 06/01 Dia 06/01 Dia 06/01 Dia 06/01 –    Epifania do Senhor / Dia de ReisEpifania do Senhor / Dia de ReisEpifania do Senhor / Dia de ReisEpifania do Senhor / Dia de Reis    

Dia 06/01 Dia 06/01 Dia 06/01 Dia 06/01 – 16:00h; Reposição do Concerto de NatalConcerto de NatalConcerto de NatalConcerto de Natal, no Pav. Multiusos, pela Escola 
de Música Santa Cecília 

“O Natal da “O Natal da “O Natal da “O Natal da Menina dos Fósforos” Menina dos Fósforos” Menina dos Fósforos” Menina dos Fósforos” de Nick Perrin    
    Dia 08/01 Dia 08/01 Dia 08/01 Dia 08/01 –    15::::00h;    Reunião Grupo Esperança e Vida 
    Dia 13/01 Dia 13/01 Dia 13/01 Dia 13/01 – 14:00h; No Pav. Multiusos, Sessão de Formação (5.º Tema) para casais Sessão de Formação (5.º Tema) para casais Sessão de Formação (5.º Tema) para casais Sessão de Formação (5.º Tema) para casais 
CPM de toda a DioceseCPM de toda a DioceseCPM de toda a DioceseCPM de toda a Diocese que ajudam os noivos a preparar-se para o Matrimónio. 
Entrada livre para todos os casais interessados neste objetivo.  

Eucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da Catequese    

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

Dia 06/01 Dia 06/01 Dia 06/01 Dia 06/01 – 10:00h; animada pelo Grupo de Pais e pela   
Escola de Música Santa Cecília  

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 

FESTA DA SAGRADA FAMÍLIAFESTA DA SAGRADA FAMÍLIAFESTA DA SAGRADA FAMÍLIAFESTA DA SAGRADA FAMÍLIA                            30303030----11112222----2012012012012222    

Jesus é encontrado por seus pais no meio dos doutoresJesus é encontrado por seus pais no meio dos doutoresJesus é encontrado por seus pais no meio dos doutoresJesus é encontrado por seus pais no meio dos doutores    

Evangelho segundo São Lucas (Lc 2, 41-52) 
 

Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, pela festa da Páscoa. Quando 
Ele fez doze anos, subiram até lá, como era costume nessa festa. Quando eles 
regressavam, passados os dias festivos, o Menino Jesus ficou em Jerusalém, sem 
que seus pais o soubessem. Julgando que Ele vinha na caravana, fizeram um dia 
de viagem e começaram a procurá-l’O entre os parentes e conhecidos. Não O 

encontrando, voltaram a Jerusalém, à sua procura. 
Passados três dias, encontraram-n’O no templo, sentado 
no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes 
perguntas. Todos aqueles que O ouviam estavam 
surpreendidos com a sua inteligência e as suas 
respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram 
admirados; e sua Mãe disse-Lhe: «Filho, porque 
procedeste assim connosco? Teu pai e eu andávamos 
aflitos à tua procura». Jesus respondeu-lhes: «Porque Me 
procuráveis? Não sabíeis que Eu devia estar na casa de 

meu Pai?». Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus 
desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua Mãe guardava 
todos estes acontecimentos em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, 
em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens.    

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    
 A história da Redenção é uma história de família. Veio-nos a salvação na 
intimidade de um lar, imagem da família de Deus. O projeto do Pai consistiu em 
fazer dos homens uma só família, que O confessasse em verdade e O servisse 
santamente. Para isso mandou ao mundo o seu Filho, feito filho e irmão de todos 
os homens. A família de Nazaré reproduz a vida da Trindade Santa, imitando no 
mundo a sua essência e missão. A família cristã tem a graça de Jesus Menino 
crescendo em Nazaré. 



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

No próximo dia 1 de Janeiro celebramos 
o 46.º Dia Mundial da PazDia Mundial da PazDia Mundial da PazDia Mundial da Paz. Efetivamente, 
foi em Dezembro de 1967 que o Papa 
Paulo VI criou o Dia Mundial da Paz, 
celebrado pela primeira vez em 1 de 
Janeiro de 1968 com a designação 
simples de Dia da Paz. 
A mensagem de Paulo VI dizia: 
"Dirigimo-nos a todos os homens de boa 
vontade, para os exortar a celebrar o Dia 
da Paz, em todo o mundo, no primeiro 
dia do ano civil, 1 de Janeiro de 1968. 
Desejaríamos que depois, cada ano, esta 
celebração se viesse a repetir, como 
augúrio e promessa,(…) que seja a Paz, 
com o seu justo e benéfico equilíbrio, a 
dominar o processar-se da história no 
futuro". 
A proposta de dedicar à Paz o primeiro 
dia do novo ano não tem a pretensão de 
ser qualificada como exclusivamente 
religiosa ou católica. Antes, seria para 
desejar que ela encontrasse a adesão de 
todos os verdadeiros amigos da Paz, 
como se se tratasse de uma iniciativa 
própria.  
Sobretudo de quantos entendem como é 
bela e importante a consonância de 
todas as vozes do mundo, consonância 
na harmonia, feita da variedade da 
humanidade moderna, e, também, como 
é urgente exaltar este bem primário que 
é a Paz. 
Os Papas que lhe sucederam 
mantiveram esta iniciativa, publicando 
todos os anos uma mensagem para este 
Dia Mundial da Paz, sempre com o 
objetivo de contribuírem para que este 
bem inestimável esteja cada vez mais 
presente no mundo. 
Aqui ficam alguns dos temas escolhidos: 
A Paz também depende de ti (1974 - 
Paulo VI); Se queres a Paz, vai ao 
encontro dos pobres (1993 - João Paulo 
II); Mulher, educadora da Paz (1995 - 
João Paulo II); Não há Paz sem justiça, 
não há justiça sem perdão (2002 - João 
Paulo II); Combater a pobreza, construir 
a Paz (2009 - Bento XVI); Bem-
aventurados os construtores de Paz 
(2013 - Bento XVI) 
(A C R) 

EPIFANIA DO SENHOREPIFANIA DO SENHOREPIFANIA DO SENHOREPIFANIA DO SENHOR                            06060606----01010101----2012012012013333 

Viemos do Oriente adorar o ReiViemos do Oriente adorar o ReiViemos do Oriente adorar o ReiViemos do Oriente adorar o Rei    

Evangelho segundo São Mateus (Mt 2, 1-12) 

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, quando 
chegaram a Jerusalém uns Magos vindos do Oriente. «Onde está – perguntaram 
eles – o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente 
e viemos adorá-l’O». Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e, com 
ele, toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e 
escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles 
responderam: «Em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo Profeta: ‘Tu, 
Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais 
cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o Pastor de Israel, meu 

povo’». Então Herodes mandou chamar secretamente os 
Magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo 
em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os 
a Belém e disse-lhes: «Ide informar-vos cuidadosamente 
acerca do Menino; e, quando O encontrardes, avisai-
me, para que também eu vá adorá-l’O». Ouvido o rei, 
puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham 
visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre o 
lugar onde estava o Menino. Ao ver a estrela, sentiram 
grande alegria. Entraram na casa, viram o Menino com 
Maria, sua Mãe, e, prostrando-se diante d’Ele, 
adoraram-n’O. Depois, abrindo os seus tesouros, 
ofereceram-Lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E, 

avisados em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à 
sua terra por outro caminho. 

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

Festa dos Magos, festa de todo o mundo a caminho de Belém. Para o mundo 
pagão foi hoje Natal. Epifania quer dizer “manifestação”, complemento do 
mistério de Belém. Os pastores viram um Menino envolto em panos; os Magos 
viram o Rei e adoraram. No mistério da Epifania, começa a Igreja a aprender a 
missão universal de ir pelo mundo fazer discípulos de Cristo todos os homens. A 
Igreja é hoje a estrela dos Magos, que brilha no horizonte do mundo, solução e 
resposta a todos os seus problemas. 
A missão da Igreja é ser “manifestação”. 
 
 

01 de Janeiro 2013 01 de Janeiro 2013 01 de Janeiro 2013 01 de Janeiro 2013 ----    Dia Mundial da PazDia Mundial da PazDia Mundial da PazDia Mundial da Paz    
 

  A Paz:  

     Dom de Deus  

     e Obra do Homem!  

     Pense nisso… 

    
    
    

O O O O         Boletim Pedras VivasBoletim Pedras VivasBoletim Pedras VivasBoletim Pedras Vivas        
desejadesejadesejadeseja----lhe ulhe ulhe ulhe um Anom Anom Anom Ano        

ccccheio heio heio heio da da da da VVVVerdadeira PAZerdadeira PAZerdadeira PAZerdadeira PAZ....    

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. 

 


