Paróquia de Nossa Senhora da Areosa

Pedras Vivas
Boletim Paroquial - (Versão Online)
EDITORIAL
Cantando hinos de gratidão
É sempre muito bom fazer memória e,
se a nossa Comunidade existe e tem
dado abundantes frutos, é sem dúvida
porque nasceu do espírito missionário
dos Padres Missionários do Coração de
Maria (Claretianos). Foram muitos os
que por aqui passaram fiéis ao ideal do
seu fundador Santo António Maria
Claret: “Um Filho do Imaculado

Coração de Maria é um homem que
arde em caridade e que abrasa por
onde passa; que deseja eficazmente e
procura por todos os meios acender em
todo o mudo o fogo do divino amor”.
Recentemente, vivenciamos ainda mais
este viver em Família Claretiana com a
peregrinação a Fátima no passado dia
8 de Junho, inspirados no lema, "Com

Maria, peregrinos na fé, transformamos
o mundo". Nesse sábado festivo do
Coração de Maria, no Ano da Fé, esta
família se congregou à volta do "altar
do mundo", na Cova da Iria, num dia
fantástico e inesquecível. A Paróquia da
Areosa marcou presença com quatro
autocarros que partiram da Igreja da
Trindade
após
uma
celebração
presidida por D. João Lavrador e
animada pelo grupo coral da Areosa e
outras vozes claretianas.
Esta vivência familiar foi também
sentida entre nós com a visita à
Paróquia do Padre Gonzalo Fernández,
Prefeito Geral de Espiritualidade da
Congregação, vindo de Roma, que
concelebrou a Eucaristia de domingo, 9
de Junho. No final, disse sentir-se muito
contente por estar entre nós e referiu
que o Evangelho deve ser uma luz para
a crise social que se vive na Europa.
Acrescentou
ainda:
“Sejamos
testemunhas de compaixão, ação,
esperança num Deus que está a agir
por meio do Seu Espírito. Saibamos
aproveitar a Nova Primavera da Igreja
a que o Papa Francisco nos convida”.
Durante a visita participou também
numa reunião com a Comissão
Permanente do CPP da qual saiu muito
bem impressionado com o trabalho
realizado nesta paróquia.
Hoje, em nome da Comunidade a que
pertenço, iria buscar as palavras que o
Pe. José Maia proferiu nos 25 anos da
Paróquia: “O meu testemunho pode
resumir-se a duas palavras, GRATIDÃO
e PERDÃO!”

(M M A)
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VIDA PAROQUIAL
Dia 22/06 – 09:30h; Plenário do Conselho Paroquial de Pastoral
Dia 24/06 – Dia de S. João
Dia 27/06 – 21:30h; “Catequese para Catequistas” Reflexão e Formação,
orientada pelo Padre Carlos Candeias e aberta a todos os paroquianos.
Dia 29/06 – 19:00h; Eucaristia de Encerramento do Ano Pastoral
Dia 29/06 – 20:00h; Arraial Popular de S. Pedro
Dia 06/07 – 16:00h; Na Sé Catedral, Crisma de Jovens e Adultos
da Vigararia Porto Nascente.

Eucaristias da Catequese
Recomeçam em Setembro em data a anunciar.
(Durante o mês de Junho mantêm-se a Eucaristia das 10:00 horas,
aos Domingos)

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

TEXTOS LITÚRGICOS
X I DOMINGO DO TEMPO COMUM
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SãoSão-lhe perdoados os seus muitos
muitos pecados, porque muito amou.
Evangelho segundo São Lucas (Lc 7, 36-50)
Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para comer com ele. Jesus entrou em
casa do fariseu e tomou lugar à mesa. Então, uma mulher – uma pecadora que
vivia na cidade – ao saber que Ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um
vaso de alabastro com perfume; pôs-se atrás de
Jesus e, chorando muito, banhava-Lhe os pés com
as lágrimas e enxugava-Lhos com os cabelos,
beijava-os e ungia-os com o perfume. Ao ver isto, o
fariseu que tinha convidado Jesus pensou consigo:
«Se este homem fosse profeta, saberia que a mulher
que O toca é uma pecadora». Jesus tomou a
palavra e disse-lhe: «Simão, tenho uma coisa a
dizer-te». Ele respondeu: «Fala, Mestre». Jesus
continuou: «Certo credor tinha dois devedores: um
devia-lhe quinhentos denários e o outro cinquenta.
Como não tinham com que pagar, perdoou a
ambos. Qual deles ficará mais seu amigo?».
Respondeu Simão: «Aquele – suponho eu – a quem
mais perdoou». Disse-lhe Jesus: «Julgaste bem». E
voltando-Se para a mulher, disse a Simão: «Vês esta
mulher? Entrei em tua casa e não Me deste água para os pés; mas ela banhouMe os pés com as lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não Me deste o
ósculo; mas ela, desde que entrei, não cessou de beijar-Me os pés. Não Me
derramaste óleo na cabeça; mas ela ungiu-Me os pés com perfume. Por isso te
digo: São-lhe perdoados os seus muitos pecados, porque muito amou; mas
aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama». Depois disse à mulher: «Os teus
pecados estão perdoados». Então os convivas começaram a dizer entre si:
«Quem é este homem, que até perdoa os pecados?». Mas Jesus disse à mulher:
«A tua fé te salvou. Vai em paz».
COMENTÁRIO

Aquela mulher pecadora é a ovelha perdida, que arrasta em sua busca o
coração do Pai. O coração de Deus revelou-se em Jesus Cristo, coração aberto
para quem quiser entrar. Ele é o extremo de amor que o Pai nos tem. A obra de
Cristo consistiu em mostrar como o Pai nos ama e implantar no mundo o amor
perdido. “Cristo amou-nos e entregou-se por nós”.
O pecado do fariseu foi não ter visto. Fechou-se em orgulho e falsas perfeições,
desviando os olhos para não ver.
Amar Cristo e os irmãos é ver com o coração.

ACTUALIDADE ECLESIAL
SABIA QUE:
Manifestações de fé
Durante a Quaresma,
Quaresma medita-se a
Paixão do Senhor através das Estações
da ViaVia-Sacra,
acra permitindo aos fiéis
percorrer mentalmente a caminhada de
Jesus a carregar a Cruz desde o pretório
de Pilatos até à Sua morte no monte
Calvário.
A Vigília Pascal,
Pascal é a celebração mais
importante do calendário litúrgico
cristão, por ser a primeira celebração da
Ressurreição de Jesus.
O Compasso - Visita Pascal é uma
tradição cristã que consiste na visita de
casa a casa de grupos de pessoas da
comunidade que com grande alegria
levam o Crucifixo no dia de Páscoa para
anunciar a Ressurreição de Cristo.
As Estações da Ressurreição,
Ressurreição também
conhecidas pelo seu nome em latim, Via
Lucis ("Caminho da Luz"), são uma
forma de devoção cristã que promove a
meditação sobre a Ressurreição de Jesus
Cristo e outros episódios do Novo
Testamento.
A Oração do Terço faz meditar sobre a
boa Nova de Jesus através dos mistérios
da Alegria (gozosos), segundas e
sábados, mistérios da Dor (dolorosos),
terças e sextas, Mistérios da Glória
(gloriosos), quartas e domingos e
Mistérios da Luz (luminosos) às quintas.
Procissão (provém de procedere, "para ir
adiante", "avançar", "caminhar") é um
corpo organizado de pessoas que
caminham de uma maneira formal ou
cerimonial. Acontece sob a forma de um
cortejo religioso realizado em marcha
solene pelas ruas da cidade. Na cidade
do Porto merecem especial referência:
A Procissão da Virgem,
Virgem na noite dia 31
de Maio, em que muitas centenas de
participantes com velas acesas, honram
a Virgem Maria, Padroeira da Cidade,
Cidade
“passeando” a sua imagem, num andor
muito florido, pelas ruas do centro da
cidade.
A Procissão de Corpo de Deus,
Deus no seu
dia litúrgico, realiza-se há muitos
séculos pelas principais avenidas da
cidade do Porto e tem a participação
das paróquias e de milhares de fiéis
que,
cantando,
acompanham
o
Santíssimo Corpo do Senhor Jesus
presente
na
Sagrada
Hóstia
transportada pelo Bispo da Diocese.
Ser cristão faz-nos sair de casa e
testemunhar publicamente a nossa fé
nas celebrações que a Igreja nos
oferece, para além da Eucaristia.
(Maria Olímpia Monteiro)
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És o Messias de Deus.
O Filho do homem
homem tem de sofrer muito.
Evangelho segundo São Lucas (Lc 9, 18-24)
Um dia, Jesus orava sozinho, estando com Ele apenas os discípulos. Então
perguntou-lhes: «Quem dizem as multidões que Eu
sou?». Eles responderam: «Uns, dizem que és João
Baptista; outros, que és Elias; e outros, que és um dos
antigos profetas que ressuscitou». Disse-lhes Jesus: «E
vós, quem dizeis que Eu sou?». Pedro tomou a palavra
e respondeu: «És o Messias de Deus». Ele, porém,
proibiu-lhes severamente de o dizerem fosse a quem
fosse e acrescentou: «O Filho do homem tem de sofrer
muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos
sacerdotes e pelos escribas; tem de ser morto e
ressuscitar ao terceiro dia». Depois, dirigindo-Se a
todos, disse: «Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz
todos os dias e siga-Me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há-de perdê-la; mas
quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á».
COMENTÁRIO

Não era a opinião dos outros que interessava a Cristo saber, mas a dos seus
amigos e seguidores. É claro que para muitos, Cristo não passava dum boato ou
vaga suposição. A maioria dos que O escutavam viam n’Ele apenas um Messias
político, libertador de Israel do domínio dos romanos.
Cristo não pode ser apenas para mim Aquele de quem se fala, Aquele de quem
eu falo, mas tem de ser Aquele por quem eu vivo.
Conhecer Cristo exige identificar-se com Ele, vivendo a sua mesma vida e
mistério.
O conhecimento de Cristo é sabedoria do coração.

Encerramento do Ano Pastoral
Programa:
Dia 22/06 – 09:30h; Plenário do Conselho Paroquial de Pastoral para
avaliação do Ano Pastoral
Dia 29/06 – 19:00h; Eucaristia de Encerramento com a participação
de todos os Grupos Paroquiais
20:00h; Arraial Popular de S. Pedro

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.

