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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
O CREDO explicado  
                      em 12 artigos (4) 

Depois de uma curta interrupção, feita 
no último Boletim, continuamos a 
apresentar resumidamente a explicação 
do Credo. 

4444º Artigoº Artigoº Artigoº Artigo    
“Jesus Cristo “Jesus Cristo “Jesus Cristo “Jesus Cristo padeceu sob Pôncio padeceu sob Pôncio padeceu sob Pôncio padeceu sob Pôncio 
Pilatos, Pilatos, Pilatos, Pilatos, foi cfoi cfoi cfoi crucificado, morto e rucificado, morto e rucificado, morto e rucificado, morto e 
sepultadosepultadosepultadosepultado””””    

Jesus Cristo foi crucificado e morreu por 
ordem de Pôncio Pilatos, então 
governador romano da Judeia, que, 
instigado pelos chefes religiosos, o 
condenou, cobardemente, à morte, 
mesmo reconhecendo não ter 
encontrado razões para tal. 
O Mistério pascal de Jesus, que 
compreende a sua paixão, morte, 
ressurreição e glorificação, está no 
centro da fé cristã. Para reconciliar 
consigo todos os homens, votados à 
morte por causa do pecado, Deus 
tomou a iniciativa amorosa de enviar o 
Seu Filho para que se entregasse à 
morte pelos pecadores. Anunciada no 
Antigo Testamento, a morte de Jesus 
acontece “segundo as Escrituras”. 
Toda a vida de Cristo é oferta livre ao 
Pai para realizar o seu desígnio de 
salvação. O seu sofrimento e a sua 
morte manifestam como a sua 
humanidade é o instrumento livre e 
perfeito do Amor divino que quer a 
salvação de todos os homens. Para nos 
salvar, Jesus aceita carregar sobre Si os 
nossos pecados no seu corpo, 
“fazendo-se obediente até à morte”. 
Nenhum homem, ainda que o mais 
santo, tinha condições de tomar sobre 
si os pecados de todos os homens e de 
se oferecer em sacrifício por todos. A 
existência em Cristo da Pessoa Divina 
do Filho, que supera e, ao mesmo 
tempo, abraça todas as pessoas 
humanas, e que o constitui a cabeça de 
toda a humanidade, torna possível o 
seu sacrifício redentor por todos. 
O sacrifício pascal de Cristo resgata, 
portanto, os homens num modo único, 
perfeito e definitivo, e abre-lhes a 
comunhão com Deus. 
Chamando os discípulos a tomar a sua 
cruz e a seguí-l’O, Jesus quer associar 
ao Seu sacrifício redentor aqueles 
mesmos que dele são os primeiros 
beneficiários. 
Cristo conheceu uma verdadeira morte 
e uma verdadeira sepultura. Mas o 
poder divino preservou o seu corpo da 
corrupção.  
(Adaptado do Compêndio do Catecismo da 
Igreja Católica)                           (A C R)    

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        
Dia 13/01 Dia 13/01 Dia 13/01 Dia 13/01 – 16:30h; No Pav. Multiusos, Sessão de Formação para casais CPM de todSessão de Formação para casais CPM de todSessão de Formação para casais CPM de todSessão de Formação para casais CPM de toda a a a 
a Diocesea Diocesea Diocesea Diocese que ajudam os noivos a preparar-se para o Matrimónio. Entrada livre para 
todos os casais interessados neste objetivo, mediante inscrição.  

Dia 02/02 Dia 02/02 Dia 02/02 Dia 02/02 – 21:30h; Gala do 12.º Aniversário da Escola de Música Santa Cecília     

Dia 03/02Dia 03/02Dia 03/02Dia 03/02 – 10:00h; FestaFestaFestaFesta    da Apresentação do Menino Jesus no Templo da Apresentação do Menino Jesus no Templo da Apresentação do Menino Jesus no Templo da Apresentação do Menino Jesus no Templo –    Organizada 
pelo Grupo de Batismos. Estão convidadas todas as crianças batizadas em 2012.     

Eucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da Catequese    
Dia 13/01 Dia 13/01 Dia 13/01 Dia 13/01 – 10:00h; animada pelo 3.º Ano 

Dia 20/01 Dia 20/01 Dia 20/01 Dia 20/01 – 10:00h; animada pelo 2.º Ano   

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 
DODODODOMMMMINGO DO BATISMO DO SENHORINGO DO BATISMO DO SENHORINGO DO BATISMO DO SENHORINGO DO BATISMO DO SENHOR                                    13131313----00001111----2012012012013333    

Jesus foi batizado e, enquanto orava, abriuJesus foi batizado e, enquanto orava, abriuJesus foi batizado e, enquanto orava, abriuJesus foi batizado e, enquanto orava, abriu----se o céuse o céuse o céuse o céu    

Evangelho segundo São Lucas (Lc 3, 15-16.21-22) 
 

Naquele tempo, o povo estava na expectativa e 
todos pensavam em seus corações se João não 
seria o Messias. João tomou a palavra e disse-lhes: 
«Eu batizo-vos com água, mas vai chegar quem é 
mais forte do que eu, do qual não sou digno de 
desatar as correias das sandálias. Ele batizar-vos-á 
com o Espírito Santo e com o fogo». Quando todo 
o povo recebeu o batismo, Jesus também foi 
batizado; e, enquanto orava, o céu abriu-se e o 
Espírito Santo desceu sobre Ele em forma corporal, 
como uma pomba. E do céu fez-se ouvir uma voz: 
«Tu és o meu Filho muito amado: em Ti pus toda a 
minha complacência». 

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

 O Batismo do Senhor inaugura o ministério da sua vida pública.  
A Palavra de Deus, que no silêncio crescia, vai abrir-se e frutificar. 
O Batismo de Jesus é o resumo e o programa da sua missão apostólica. Desde o 
princípio nos aponta o desfecho pascal da morte e ressurreição. 
A humilhação é o rito sagrado, o lugar do encontro, onde Deus se revela e faz 
crescer em nós o sentimento de filhos.  
Vai connosco o Espírito Santo, que nos ensina a dizer: - Pai! 
 

    
    
    
    
    
    
    



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

A Porto Business SchoolPorto Business SchoolPorto Business SchoolPorto Business School é a Escola de 
Negócios da Universidade do Porto, a 
maior Universidade Portuguesa. Tem por 
missão o ensino pós-graduado e a 
formação avançada em gestão de 
carácter executivo. Esta instituição tem, 
também, uma grande preocupação com 
atitudes solidárias e, neste Natal, decidiu 
lançar uma iniciativa que tem a ver com 
sonhos:  """"YOU CAN MAKE A DREAM YOU CAN MAKE A DREAM YOU CAN MAKE A DREAM YOU CAN MAKE A DREAM 
COME TRUE!"COME TRUE!"COME TRUE!"COME TRUE!"    (Tu podes transformar um (Tu podes transformar um (Tu podes transformar um (Tu podes transformar um 
sonho em realidade)sonho em realidade)sonho em realidade)sonho em realidade). 
Como se processou? Começou por 
auscultar os sonhos de crianças e 
famílias muito carenciadas, apoiadas 
pelas Conferências Vicentinas (Sociedade 
de S. Vicente de Paulo) da Região Porto. 
Trouxeram os sonhos até à Porto 
Business School e acreditaram que a 
Escola de mãos dadas com todas as 
pessoas interessadas em realizar o sonho 
de alguém “para que o mundo pule e 
avance” iria conseguiria concretizar a 
iniciativa! 
E os sonhos começaram a chegar, do 
mais terno e simples até ao mais 
complexo e delicado. 
Cada um deles foi exposto num quadro, 
na receção da Escola. 
Rapidamente começou a adoção dos 
sonhos e, na medida em que se iam 
tornando realidade, eram assinalados 
com um carimbo para que não houvesse 
duplicação. Como a adesão e o 
entusiasmo foi grande, decidiram abrir a 
iniciativa a toda a comunidade. Para 
isso, criaram uma versão online à qual se 
pode aceder através do link 
http://makeadreamcometrue2012.questionpro.comhttp://makeadreamcometrue2012.questionpro.comhttp://makeadreamcometrue2012.questionpro.comhttp://makeadreamcometrue2012.questionpro.com      
Desta forma, foi, e é possível, tornar 
sonhos em realidade a partir de qualquer 
outro lugar! 
Das quase três centenas de sonhos 
recolhidos, mais de uma centena já estão 
em fase de se tornarem realidade! 
Se quiserem conhecer os sonhos 
apresentados e, quem sabe, tornar 
realidade mais algum, podem aceder ao 
link e registar a vossa contribuição. Digo-
vos que vale a pena.  
Afinal… o Natal tem que acontecer 
todos os dias !!! 
(M  M  A) 
 

I II II II I        DOMINGO DO TEMPO COMUMDOMINGO DO TEMPO COMUMDOMINGO DO TEMPO COMUMDOMINGO DO TEMPO COMUM                                    22220000----01010101----2012012012013333 

O primeiro milagre de JesusO primeiro milagre de JesusO primeiro milagre de JesusO primeiro milagre de Jesus    

Evangelho segundo São João (Jo 2, 1-11) 

Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a 
Mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o 
casamento. A certa altura faltou o vinho. Então a Mãe de Jesus disse-Lhe: «Não 
têm vinho». Jesus respondeu-Lhe: «Mulher, que temos nós com isso? Ainda não 
chegou a minha hora». Sua Mãe disse aos serventes: 
«Fazei tudo o que Ele vos disser». Havia ali seis talhas 
de pedra, destinadas à purificação dos judeus, 
levando cada uma de duas a três medidas. Disse-lhes 
Jesus: «Enchei essas talhas de água». Eles encheram-
nas até acima. Depois disse-lhes: «Tirai agora e levai 
ao chefe de mesa». E eles levaram. Quando o chefe 
de mesa provou a água transformada em vinho, – ele 
não sabia de onde viera, pois só os serventes, que 
tinham tirado a água, sabiam – chamou o noivo e 
disse-lhe: «Toda a gente serve primeiro o vinho bom 
e, depois de os convidados terem bebido bem, serve 
o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora». Foi assim que, em Caná da 
Galileia, Jesus deu início aos seus milagres. Manifestou a sua glória e os 
discípulos acreditaram n’Ele. 

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

O milagre de Caná é manifestação da divindade de Cristo. Vimos a humanidade 
de Deus na ternura dum recém-nascido, e agora conhecemos a sua divindade na 
evidência dum sinal, revelada num contexto de amor.  
Jesus é o Deus Connosco. Quis identificar-se comigo, viver a humana experiência 
de amar e ser amado. Onde houver amor aí está Ele, porque Deus é Amor 
Ameaçam a toda a hora a vida matrimonial os ídolos do egoísmo e da impureza, 
desfigurando o rosto de Cristo.  
Tudo o que é amor se parece com Ele. 
 
 

SSSSábadoábadoábadoábado, , , ,     00002222    de de de de FevereiroFevereiroFevereiroFevereiro    2013201320132013         
   

A A A A     

Escola de Música Escola de Música Escola de Música Escola de Música 

SSSSanta Cecíliaanta Cecíliaanta Cecíliaanta Cecília    

ccccelebraelebraelebraelebra    o seu o seu o seu o seu     

12.º Aniversário.12.º Aniversário.12.º Aniversário.12.º Aniversário.    

Participe, assistindo Participe, assistindo Participe, assistindo Participe, assistindo 

ao Concertoao Concertoao Concertoao Concerto....    
    

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. 

 


