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EDITORIAL

VIDA PAROQUIAL

O CREDO explicado
em 12 artigos (12)

Dias 01/ a 31 /05 – Mês de Maria
2.ª a 6.ª – 21:30h; Sábados e Domingos – 18:00h
Encerramento no dia 31/05
Dia 26/05 – Dia de África celebrado na Eucaristia das 12 horas;
Dia Diocesano da Família
Dia 30/05 – 21:30h; “Catequese para Catequistas” Reflexão e Formação,
orientada pelo Padre Carlos Candeias e aberta a todos os paroquianos
Dias 31/05 e 01/06 – Ópera “A Cinderela”,
Cinderela” no Multiusos da Paróquia, pela
Escola de Música Santa Cecília, numa adaptação do original de Rossini.
Aquisição de bilhetes na Secretaria
Dia 01/06 – 11:00h; Reunião mensal dos Acólitos
Dia 01/06 – Jantar de angariação de fundos (Escuteiros)
Dia 08/06 – Peregrinação Nacional da Família Claretiana a Fátima

12.º Artigo: “Creio na Vida Eterna.
Ámen.”
O cristão, que une sua própria morte à
de Jesus, vê a morte como um caminhar
ao seu encontro e uma entrada na Vida
Eterna.
A Vida Eterna é a que se seguirá
imediatamente à morte. Ela nãto terá
fim.
Após a morte, num Juízo Particular, cada
homem recebe de Deus na sua alma
imortal a retribuição eterna. Esta
retribuição consiste na entrada na bemaventurança do céu, imediatamente ou
depois de um adequada purificação
(purgatório), ou então na condenação
eterna no inferno.
A vida perfeita, vendo Deus “face a
face”, comunhão de vida e de amor com
Deus, com a Virgem Maria, os anjos e
todos
os
bem-aventurados,
é
denominada "o Céu". O Céu é o fim
último e a realização das aspirações
mais profundas do homem, o estado de
felicidade suprema e definitiva.
Só podemos estar unidos a Deus se
fizermos livremente a opção de O amar.
Mas não podemos amar a Deus se
pecamos gravemente contra Ele, contra o
nosso próximo ou contra nós mesmos.
Morrer sem arrependimento e sem
acolher o amor misericordioso de Deus,
significa ficar separado d’Ele para
sempre, por nossa própria e livre opção.
A este estado de auto-exclusão definitiva
da comunhão com Deus e com os bemaventurados se chama ”inferno".A pena
principal do inferno é a eterna separação
de Deus, o Único em quem o homem
encontra a vida e a felicidade para que
foi criado.
Quando o Senhor Jesus vier como juiz
dos vivos e dos mortos, acontecerá o
Juízo Final ou Universal em que toda a
humanidade reunida diante d’Ele ouvirá
a sentença de bem-aventurança ou de
condenação eternas. A seguir a este
Juízo Final o nosso corpo ressuscitado
participará na retribuição que a alma já
vive desde o Juízo Particular.
Depois do Juízo Final, o próprio
universo, libertado da escravidão da
corrupção, participará da glória de
Cristo com a inauguração dos “novos
céus e da nova terra” Então, Deus será
“tudo em todos”.
A palavra final Ámen significa o nosso
“sim” confiante e total a tudo o que
professamos no Credo.
Adaptado do Catecismo da Igreja Católica (A C R)

Catequesee
Eucaristias da Cateques
Dia 19/05 – 10:00h; animada pelo 2º Grupo Juvenil (Festa do Envio)
Dia 26/05 – 09:30h; Festa da 1ª Comunhão (1.º Grupo)

Encontros de Formação e Oração Carismática
Todas as quartas - feiras às 21:15h

TEXTOS LITÚRGICOS
DOMINGO DE
DE PENTECOSTES
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Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós:
Recebei o Espírito Santo
Evangelho segundo São João (Jo 20, 19-23)
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana,
estando fechadas as portas da casa onde os
discípulos se encontravam, com medo dos judeus,
veio Jesus, apresentou-Se no meio deles e disselhes: «A paz esteja convosco». Dito isto, mostroulhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios
de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de
novo: «A paz esteja convosco. Assim como o Pai
Me enviou, também Eu vos envio a vós». Dito isto,
soprou sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito
Santo: àqueles a quem perdoardes os pecados serlhes-ão perdoados; e àqueles a quem os retiverdes
ser-lhes-ão retidos».
COMENTÁRIO

Pentecostes é o complemento e plenitude do mistério pascal. Há um vínculo
essencial entre o envio do Espírito e a Ressurreição de Jesus.
“O Espírito Santo não tinha ainda sido dado a ninguém porque Jesus ainda não
ressuscitara”. A Páscoa antiga e a Aliança do Sinai são anúncio e figura da
Aliança nova. O fogo do Sinai, em que Deus falava, desce de novo em línguas
na manhã de Pentecostes. Não há aliança que não se faça a fogo. O fogo é a
linguagem de Deus, selo inconfundível da sua obra.
O Pentecostes inaugura a nova humanidade, onde tudo converge para o Cristo
ressuscitado.
O Espírito Santo é o discreto animador do grande teatro do mundo.

FESTA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

ACTUALIDADE ECLESIAL
SABIA QUE:
A origem da ORAÇÃO do ROSÁRIO
perde-se nos tempos. Diz a tradição que
Nossa Senhora a revelou a S. Domingos
de Gusmão (1170-1221), quando ele
se preparava para enfrentar a heresia
albigense.
Parece não haver muitas dúvidas de que
o Rosário nasceu para resolver um
problema importante dos novos frades
mendicantes que, nos seus mosteiros,
rezavam todos os dias os 150 salmos do
Saltério e tinham o problema de serem
quase
todos
analfabetos.
Então,
substituíram os salmos por “Pai-Nossos”
e mais tarde por dezenas de “AveMarias” intercaladas por “Pai-Nossos”.
O Papa Pio V estabeleceu que o Santo
Rosário fosse rezado por todos os
cristãos, pedindo a ajuda da Mãe de
Deus, numa hora decisiva para a Igreja.
Toda a Europa respondeu a este pedido
e em 7 de Outubro de 1571 os cristãos
vencem a batalha de Lepanto, na
Grécia. Pio V, agradecido, instituiu a
festa que se celebra hoje com o nome
de Nossa Senhora do Rosário.
Mais tarde a Imaculada Conceição
rezou o Terço com Bernadete nas
aparições de Lourdes. Outro grande
momento da divulgação do Terço é,
sem dúvida, Fátima. Nossa Senhora
pediu aos três pastorinhos para que
rezassem o Terço todos os dias pela
salvação das almas, a conversão dos
pecadores e a paz no mundo.
O Santo Rosário é considerado uma
oração completa, porque traz em síntese
toda a história da nossa salvação. Não
podemos deixar de referir um momento
importante na história do Rosário: a
escolha do Papa João Paulo II de
celebrar as suas bodas de prata
pontifícias
com
o
Rosário,
acrescentando-lhe os cinco Mistérios
Luminosos.
A palavra Rosário significa "Coroa de
Rosas" e para rezá-lo completo é muito
demorado. Para simplificar optou-se
pelo TERÇO que é precisamente 1/3 do
Rosário.
Lembremo-nos que rezar a Ave-Maria é
oferecer uma rosa à Mãe.
E qual é o filho que não gostaria de
oferecer-lhe uma coroa de rosas?!
(M M A)
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Tudo o que o Pai tem é meu.
O Espírito receberá do que é meu, para vovo-lo anunciar.
anunciar.
Evangelho segundo São João (Jo 16, 12-15)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Tenho
ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis
compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade,
Ele vos guiará para a verdade plena; porque não falará
de Si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos
anunciará o que está para vir. Ele Me glorificará, porque
receberá do que é meu e vo-lo anunciará. Tudo o que o
Pai tem é meu. Por isso vos disse que Ele receberá do
que é meu e vo-lo anunciará».

COMENTÁRIO

O mistério da Trindade é a fonte donde nasce, o centro para onde converge todo
o mistério de Cristo.
Com a sua vida, morte e Ressurreição, Cristo revela-nos o Pai e o Espírito Santo.
Criação e redenção, quanto existe e acontece vem-nos por obra e graça das Três
pessoas Divinas. Tudo converge para a Trindade, para a sua glória e exaltação.
Igreja e vida cristã enraízam no mistério da Trindade.
Pelo sacrifício de Cristo fomos enxertados em Deus e inseridos na sua vida e
mistério.
A intimidade de Deus veio-nos revelada num projeto de salvação. Ao dizer-nos o
que queria, Deus revela-nos quem é.

Não deixe de participar
nestas duas iniciativas da Paróquia.
Paróquia.
as

A sua opinião é importante:
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.

