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EDITORIAL

VIDA PAROQUIAL

Despedida em tempo de férias

Dia 06/07 – 16:00h; Crisma de Jovens e Adultos da Vigararia Porto Nascente,
na Sé Catedral

Este último Boletim deveria ser para
falarmos de férias, mas um facto
importante surgiu: A Diocese do Porto
está a despedir-se de D. Manuel
Clemente que, a 6 de Julho, vai tomar
posse na Sé de Lisboa, após ter sido
nomeado Patriarca de Lisboa pelo Papa
Francisco.
Não
podemos
deixar
de
nos
associarmos a esta despedida e
retribuirmos as palavras carinhosas que,
por ele, a todos nós foram dirigidas:

Quando vos saudei em 2007, disse
trazer um só propósito e programa:
conhecer, servir e amar a Diocese do
Porto. Com a graça de Deus, algo se
cumpriu de tal desiderato. Conheci-vos
de perto, servi-vos como pude e com
estima que permanece, em perpétua
gratidão. Quero agradecer-vos do
coração toda a estima e proximidade
com que me acompanhastes, desde
que o Papa Bento XVI me nomeou para
vosso bispo diocesano, a 22 de
fevereiro de 2007. O coração não tem
distância, só profundidade acrescida.
É bom recordar o seu trato afável e
simples como contactava com todos e
que pudemos sentir quando da sua
participação na tertúlia "Literatura e

ciência em confronto com a Bíblia”,
organizada pela nossa paróquia.
E a verdade é que deixando de estar
fisicamente
presente,
continua
connosco na comunhão da mesma
Igreja a que pertencemos e a quem
servimos. Diz o Catecismo da Igreja
Católica:

"Pastor eterno, vós não abandonais o
rebanho,
mas
o
guardais
constantemente pela proteção dos
Apóstolos. E assim a Igreja é conduzida
pelos mesmos pastores que pusestes à
sua frente como representantes de
vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso".
A melhor homenagem que podemos
prestar a D. Manuel Clemente é seguir
as palavras que escreveu na carta
dirigida aos seus diocesanos antes da
sua partida para o Sínodo dos bispos:

Na verdade, a nossa sociedade requer
a presença consciente e ativa dos
cristãos, só possível com a consciência
mais certa e a consequência mais justa
da fé que professamos: Devemo-nos
isto, a nós e para os outros.
A todos vós desejamos umas Férias
Felizes, com Cristo.

A Equipa Redatorial

Dia 13/07 – 21.30h; Concerto de Verão “Portugalidade”
“Portugalidade” da Escola de Música Santa
Dia 14/07 – 17.00h; Cecília, no Multiusos da Paróquia
Dias 15 a 19/07 – 14:30h às 17:30h; Oficinas de Verão da Escola de Música Santa
Cecília
Dia 28/07 – 19:00h; Eucaristia em que se celebrará o Dia dos Avós
Dia 15/08
15/08 – Solenidade de Nossa Senhora da Assunção
Dia 21/09 – 21:30h; Desfolhada pelo Rancho Folclórico
Dias 21 e 22/09 – Peregrinação Paroquial a Fátima

Eucaristias da Catequese
Recomeçam em Setembro em data a anunciar.

Formação
Encontros de Formaçã
o e Oração Carismática
Todas as quartas - feiras às 21:15h
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Tomou a decisão de Se dirigir a Jerusalém.
SeguirSeguir-TeTe-ei para onde quer que fores.
Evangelho segundo São Lucas (Lc 9, 51-62)
Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo, Ele tomou a decisão
de Se dirigir a Jerusalém e mandou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a
caminho e entraram numa povoação de samaritanos, a fim de Lhe prepararem
hospedagem. Mas aquela gente não O quis
receber, porque ia a caminho de Jerusalém.
Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram a
Jesus: «Senhor, queres que mandemos descer
fogo do céu que os destrua?». Mas Jesus voltouSe e repreendeu-os. E seguiram para outra
povoação. Pelo caminho, alguém disse a Jesus:
«Seguir-Te-ei para onde quer que fores». Jesus
respondeu-lhe: «As raposas têm as suas tocas e as
aves do céu os seus ninhos; mas o Filho do
homem não tem onde reclinar a cabeça». Depois
disse a outro: «Segue-Me». Ele respondeu:
«Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai».
Disse-lhe Jesus: «Deixa que os mortos sepultem os
seus mortos; tu, vai anunciar o reino de Deus».
Disse-Lhe ainda outro: «Seguir-Te-ei, Senhor; mas deixa-me ir primeiro despedirme da minha família». Jesus respondeu-lhe: «Quem tiver lançado as mãos ao
arado e olhar para trás não serve para o reino de Deus».
COMENTÁRIO

Jesus e seus discípulos sobem a Jerusalém para celebrar a Páscoa. À passagem
do Senhor há corações que se fecham, indiferentes ao apelo de subir com Ele à
festa. Caminhar é optar, subir é morrer. Ser cristão é viver em caminho, peregrino
de páscoas eternas, em busca de morte e ressurreição. Não nos podemos deter.
É no caminhar que nos fazemos “caminho”.
O Espírito Santo nos dará um coração novo, o olhar em frente. Conduzidos por
Ele, “correremos”, como o profeta Eliseu, a ser anúncio e missão.

ACTUALIDADE ECLESIAL
SABIA QUE:
André Miguel Silva, 19 anos, estudante
na Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto sucumbiu na
sequência de um brutal acidente, na A7,
no início deste mês de Junho.
As circunstâncias brutais em que um
acidente deste tipo interromperam um
projeto promissor de um jovem querido
e acarinhado por todos nos meios em
que participava, levaram os seus pais a
dinamizar uma ação intitulada: “FLORES
FLORES
POR CAUSAS”.
CAUSAS Através dela, pediam às
pessoas para substituir as flores que
iriam oferecer no funeral por um
pequeno
montante
que
seria
integralmente destinado a duas causas
em que o jovem André Miguel se
encontrava particularmente envolvido:
“CONHECIMENTO” e “FAIR-PLAY”.
O pedido dos pais era, pois, que
ajudassem a registar, naquele momento
de dor, a memória do André Miguel em
projetos que premeiam o bom
desempenho de alunos de mérito da
Faculdade de Engenharia e o bom
comportamento e disciplina de equipas
de futsal nos escalões de formação da
Associação de Futebol do Porto.
Esta família era das minhas relações de
amizade e não posso deixar de
testemunhar a coragem destes pais que
não se deixaram sucumbir pela tragédia
que os fez perder o seu único filho,
através da mensagem que deles recebi:

“Este fatídico acontecimento é de uma
dor indescritível para nós, pais de um
filho único sensacional. Resta-nos a
felicidade de ter acompanhado um
percurso extraordinário e multifacetado
de alegria, felicidade, amizade e
criatividade. Sempre com nobreza de
carácter e de bons princípios.
Soube a muito pouco, mas agora só nos
resta sermos merecedores de honrar a
sua memória de modo eficaz. À altura
da curta passagem dele por aqui. (…)
Um filho como o André exige de nós
uma
atitude
de
resistência
à
adversidade.
Ele nunca desistiu de um jogo até ao
último segundo. Não desistirei de honrar
a memória dele, sempre.”
Sabemos que o pedido dos pais do
André foi muito bem acolhido. Que o
vigor da iniciativa e coragem destes pais
sejam para todos nós motivo de
profunda reflexão cristã.

(M M A)

X I V DOMINGO DO TEMPO COMUM

0707-07-2013
2013

A vossa paz repousará sobre eles
Evangelho segundo São Lucas (Lc 10, 1-9)
Naquele tempo, designou o Senhor setenta e dois discípulos e enviou-os dois a
dois à sua frente, a todas as cidades e lugares aonde Ele havia de ir. E dizia-lhes:
«A seara é grande, mas os trabalhadores são
poucos. Pedi ao dono da seara que mande
trabalhadores para a sua seara. Ide: Eu vos envio
como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis
bolsa nem alforge nem sandálias, nem vos demoreis
a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes
nalguma casa, dizei primeiro: ‘Paz a esta casa’. E se
lá houver gente de paz, a vossa paz repousará
sobre eles; senão, ficará convosco. Ficai nessa casa,
comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador
merece o seu salário. Não andeis de casa em casa.
Quando entrardes nalguma cidade e vos
receberem, comei do que vos servirem, curai os
enfermos que nela houver e dizei-lhes: ‘Está perto de vós o reino de Deus’.
COMENTÁRIO

Chamamento e missão andam unidos no mesmo projeto redentor. Deus chama
para enviar. Foi assim com os profetas e com os Apóstolos, os do princípio e de
sempre. Dar-se a Cristo é dar-se à sua obra e missão redentora. Mas para ser
enviado, tenho primeiro de seguir Jesus. Ser Apóstolo tem exame de amor, a
prova real no seguimento de Cristo. Não há missão sem amor, e não há amor
sem missão. O envio dos setenta e dois discípulos revela a missão coletiva de
todo o povo de Deus. Todos os Apóstolos, todos enviados.
O apostolado dos leigos brota da essência da sua vocação cristã. Vocação cristã
é vocação ao apostolado. Fomos constituídos apóstolos pela graça do Batismo e
investidos na missão pelo Sacramento do Crisma.

Boas Férias !!!

O boletim Pedras Vivas volta em Setembro
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.

