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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
O justo viverá pela sua fidelidade 

“O justo viverá pela sua fidelidade” 
assim se lê na profecia de Habacuc da 
liturgia do domingo de 6 de Outubro. 
O respetivo Salmo diz no seu refrão “Se 
hoje ouvirdes a voz do Senhor, não 
fecheis os vossos corações” e no 
Evangelho de São Lucas, Jesus convida 
os discípulos à humildade e diz que a fé 
tem uma força surpreendente: capacita 
para ações impensáveis para o comum 
das pessoas. De facto, a fé realiza o 
impossível não porque provém do 
homem, mas porque é força de Deus 
no homem que crê. 
Ao fazer estas leituras não pude deixar 
de pensar no nosso amigo Sr. Monteiro 
que partiu para o Pai há poucos dias. 
Ele foi um homem humilde e de grande 
fé, vivendo numa fidelidade constante 
que demonstrou pelas suas ações ao 
longo da vida: Uma família bem 
estruturada, formada nos valores mais 
essenciais da vida; a sua força para 
rezar o terço em plena Estrada da 
Circunvalação, sem respeitos humanos; 
arrecadador dos “Amigos da Paróquia” 
desde a primeira hora, e também do 
Jornal Pedras Vivas, percorreu ruas e 
travessas à chuva ou ao sol sem nunca 
esmorecer, com aquele sorriso e 
educação que todos nós lhe 
conhecemos. Mesmo quando as pernas 
não o ajudavam ele lá ia com a sua 
bengala. A sua grande força, de 
certeza, lhe vinha do seu encontro com 
o Senhor Jesus na Eucaristia. A sua fé e 
fidelidade deixaram marcas. Lutador e 
sempre forte, este homem foi “grande” 
no corpo e na alma. 
Deus também se manifestou na sua 
família, porque dele cuidou com 
desvelo e amor até ao último momento. 
Exemplos que não devem ser 
esquecidos na nossa comunidade, 
como luzeiros de esperança, para que 
nos empenhemos em conhecer melhor 
a Deus, a nossa fé seja mais forte e a 
nossa fidelidade não desapareça com 
as contrariedades da vida. 
Mantenhamos os corações abertos 
porque em qualquer ocasião o Senhor 
dos impossíveis falará e nós queremos 
escutar a sua voz. 
(M M A) 

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        
Dia 0Dia 0Dia 0Dia 08888/10 /10 /10 /10 –    15.00h; Reunião Grupo Esperança e Vida    
Dias12 e 13/10Dias12 e 13/10Dias12 e 13/10Dias12 e 13/10 – Festa da PadroeiraFesta da PadroeiraFesta da PadroeiraFesta da Padroeira  

12/10 – 21.30h; Procissão de velas 
13/10 – 10.00h; Eucaristia da Catequese 
13/10 – 12.00h; Eucaristia Solene 

Eucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da Catequese    
Dia Dia Dia Dia 06060606////11110000 –––– 10.00h; animada pelo 6º Ano    
Dia 13/10 Dia 13/10 Dia 13/10 Dia 13/10 ––––    10.00h; animada pelo 5º Ano 

 
Importante:Importante:Importante:Importante:    Até ao dia 13 de Outubro estão abertas  as 

  inscrições  para  oinscrições  para  oinscrições  para  oinscrições  para  o 1º ano1º ano1º ano1º ano    da Cda Cda Cda Catequese 2013atequese 2013atequese 2013atequese 2013----2014201420142014. 

Aos Domingos, no Secretariado da Catequese, das 11h00 às 12h00;  
Durante a semana, na Secretaria Paroquial.  

Encontros de Formação e Oração CarismáticaEncontros de Formação e Oração CarismáticaEncontros de Formação e Oração CarismáticaEncontros de Formação e Oração Carismática    
Estes  Encontros  passaram  a realizar-se nas  tardes  de  todas  as   

quartasquartasquartasquartas----feiras feiras feiras feiras das 15.00h das 15.00h das 15.00h das 15.00h às às às às 16.3016.3016.3016.30hhhh. 

São bem-vindos todos os que desejarem participar! 

 

TEXTOSTEXTOSTEXTOSTEXTOS        LITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOS 
                    X X X X X VX VX VX V    I II II II I        DOMINGO DO TEMPO COMUMDOMINGO DO TEMPO COMUMDOMINGO DO TEMPO COMUMDOMINGO DO TEMPO COMUM                                            06060606----10101010----2013201320132013    

Se tSe tSe tSe tivésseis fé!ivésseis fé!ivésseis fé!ivésseis fé!    

Evangelho segundo São Lucas (Lc  17, 5-10) 

Naquele tempo, os Apóstolos disseram ao Senhor: «Aumenta a nossa fé». O 
Senhor respondeu: «Se tivésseis fé como um grão 
de mostarda, diríeis a esta amoreira: ‘Arranca-te 
daí e vai plantar-te no mar’, e ela obedecer-vos-ia. 
Quem de vós, tendo um servo a lavrar ou a 
guardar gado, lhe dirá quando ele voltar do 
campo: ‘Vem depressa sentar-te à mesa’? Não lhe 
dirá antes: ‘Prepara-me o jantar e cinge-te para me 
servires, até que eu tenha comido e bebido. Depois 
comerás e beberás tu’?. Terá de agradecer ao 
servo por lhe ter feito o que mandou? Assim 
também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos 

foi ordenado, dizei: ‘Somos inúteis servos: fizemos o que devíamos fazer’. 

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

O mundo é campo de opressões e discórdias.  
“Até quando, Senhor”?  
O compromisso da fé exige um esforço constante, onde não há o repouso dos 
heróis. Contradições de fora, exigências de dentro põem em risco o êxito final. À 
vista da grandeza dos problemas e da fragilidade dos nossos esforços, sentimo-
nos servos inúteis.  
Na obra de Deus ficamos sempre aquém da grandeza do projeto. À vista do 
pouco que fazemos, tem o Senhor de vir completar o resto, que é tudo.  
É Deus que em nós começa e leva a cabo a sua obra. 



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

Estamos em pleno tempo de abertura do 
novo Ano Pastoral e, com ele, a abertura abertura abertura abertura 
do Ano Catequéticodo Ano Catequéticodo Ano Catequéticodo Ano Catequético o qual toma uma 
relevância ainda maior neste terminar do 
Ano da Fé. 
A Catequese é uma das grandes 
prioridades da Igreja, pois, embora a Fé 
seja um dom de Deus, ela não nasce 
espontaneamente nos nossos corações. 
Assim se entenderá o mandato de Jesus 
Cristo: «ide e fazei discípulos de todos os 
povos».  
Nos últimos dias de Setembro três 
acontecimentos confirmaram essa grande 
importância da CatequeseCatequeseCatequeseCatequese na Igreja. Em 
Roma decorreu o Congresso 
Internacional da Catequese com a 
participação de 1600 catequistas vindos 
de todos os continentes. Também em 
Roma aconteceu a Peregrinação dos 
Catequistas em que participaram cerca 
de 20.000 catequistas. Finalmente, na 
nossa Diocese, realizou-se a Abertura do 
Ano Catequético com uma reunião dos 
catequistas da Diocese (cerca de 
10.000) que ocorreu na Nave Polivalente 
de Espinho presidida por D. Pio Alves, 
Administrador Apostólico da Diocese do 
Porto. 
Em notas soltas, eis algumas das 
mensagens que ficaram destes 
acontecimentos como propostas para 
reflexão: 

− O mais importante na "boa 
catequese” é o catequista.  

− A catequese é um dos momentos 
“mais importantes da vida cristã” e os 
catequistas “são a força de toda e 
qualquer comunidade cristã”. 

− A catequese "não é uma teoria", nem 
se "reduz a uma técnica", mas é sim 
uma oportunidade para que o 
catequista fale com "o amor e a 
verdade" da sua vida. 

− "Na catequese não se nos pedem 
discursos sobre teorias, mais ou 
menos interessantes, mas a 
mensagem e a vida de Jesus Cristo 
feita vida na nossa vida"  

− A catequese, hoje, deve procurar 
renovar a forma de transmitir a fé, 
"com novas abordagens de ensino", 
através de uma "reformulação de 
palavras" que facilitem a 
"compreensão" dos catequizandos.  

− “Para uma catequese eficaz não estão 
em causa apenas as mudanças de 
catecismos ou a criação de novos 
recursos pedagógicos” mas a 
mudança mais duradoira e profunda 
que passa “por mudar o coração de 
todos, de modo a que tenhamos um 
coração aberto a Deus” 

(A C R) 
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Não se encontrou quem voltasse para dar glória a DeusNão se encontrou quem voltasse para dar glória a DeusNão se encontrou quem voltasse para dar glória a DeusNão se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus    
senão este estrangeirosenão este estrangeirosenão este estrangeirosenão este estrangeiro    

Evangelho segundo São Lucas (Lc  17, 11-19) 

Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, passava entre a Samaria e a 
Galileia. Ao entrar numa povoação, vieram ao seu encontro dez leprosos. 

Conservando-se a distância, disseram em alta voz: 
«Jesus, Mestre, tem compaixão de nós». Ao vê-los, 
Jesus disse-lhes: «Ide mostrar-vos aos sacerdotes». E 
sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra. 
Um deles, ao ver-se curado, voltou atrás, 
glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se de 
rosto em terra aos pés de Jesus, para Lhe agradecer. 
Era um samaritano. Jesus, tomando a palavra, disse: 
«Não foram dez os que ficaram curados? Onde 
estão os outros nove? Não se encontrou quem 

voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro?». E disse ao homem: 
«Levanta-te e segue o teu caminho; a tua fé te salvou». 

CCCCOMENTÁRIOOMENTÁRIOOMENTÁRIOOMENTÁRIO    

Jesus veio salvar todos os homens, porque a “Palavra de Deus não está 
encadeada”.  
Todos leprosos, todos pecadores e estrangeiros. O profeta pode ser acorrentado, 
mas a palavra não. Vive-se por ela, morre-se por ela.  
Toda a vida interior é obediência à palavra, que nos sara e transfigura. “No 
caminho ficaram limpos da lepra”.  
Para Naamã a condição era lavar-se sete vezes; para os dez leprosos foi ir 
mostrar-se aos sacerdotes. E tanto estes como aquele ficaram curados, porque 
obedeceram à palavra do Mestre e se puseram a caminho. 

ConviteConviteConviteConvite    
 

Estão todos 
convidados a 
participar nestas 
celebrações que se 
iniciam com a 

Procissão de VelasProcissão de VelasProcissão de VelasProcissão de Velas  
às 21h30m do dia  
12 de Outubro 

 

Coloque uma vela na janela 
de sua casa 

 
                    

A sua opinião éA sua opinião éA sua opinião éA sua opinião é    importanteimportanteimportanteimportante::::        
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. 

 


