
 

Paróquia de Nossa Senhora da Areosa Paróquia de Nossa Senhora da Areosa Paróquia de Nossa Senhora da Areosa Paróquia de Nossa Senhora da Areosa     

Pedras Vivas 
Boletim Paroquial Boletim Paroquial Boletim Paroquial Boletim Paroquial ----    (Versão Online)(Versão Online)(Versão Online)(Versão Online)    

N.º N.º N.º N.º 111144446666    
Ano 0Ano 0Ano 0Ano 07777    

20202020----11110000----2012012012013333    
27272727----11110000----2020202011113333 

 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
Ser Cristão é ser Missionário 
Estamos no mês de Outubro, dedicado 
às missões, durante o qual somos 
convidados a refletir mais 
profundamente sobre esta realidade 
que não se esgota em trinta e um dias, 
mas ”é um estímulo para que toda a 
Igreja tenha uma renovada consciência 
da sua presença no mundo 
contemporâneo, da sua missão entre os 
povos e nações”. Isto diz-nos o Papa 
Francisco na sua mensagem para o Dia 
Mundial das Missões 2013.  
Chama a atenção às comunidades que 
diz tornarem-se “adultas” quando 
professam a fé, a celebram com alegria 
na liturgia, vivem a caridade e 
anunciam sem cessar a Palavra de 
Deus, saindo do seu próprio espaço 
fechado para levá-la também à 
“periferia”, sobretudo a quem ainda 
não teve a oportunidade de conhecer 
Cristo. 
Fala-nos ainda de uma «nova 
evangelização» que é necessária mais 
do que nunca neste momento de crise 
que se reveste de muitos aspetos, sob o 
ponto de vista moral e material. 
Diz ainda que a própria convivência 
humana está marcada por tensões e 
conflitos, que provocam insegurança e 
dificultam o caminho para uma paz 
estável. Portanto, o homem do nosso 
tempo necessita de uma luz segura que 
ilumine a sua estrada e que só o 
encontro com Cristo lhe pode dar. Só 
com o nosso testemunho de amor, 
levaremos a este mundo a esperança 
que nos dá a fé! 
Uma parte da humanidade ainda não 
foi atingida pela Boa Nova de Jesus 
Cristo e torna-se urgente levar 
corajosamente a todas as realidades o 
Evangelho de Cristo, que é anúncio de 
esperança, de reconciliação, de 
comunhão, anúncio de que a força do 
amor de Deus é capaz de vencer as 
trevas do mal e guiar pelo caminho do 
bem. 
Temos de fazer a nossa parte e não 
precisamos de ir muito longe. Santa 
Terezinha do Menino Jesus, sem sair do 
Carmelo, foi proclamada Padroeira das 
Missões. Também, cada um de nós, 
mesmo aqueles incapacitados pelas 
dificuldades ou pela doença, podemos 
e devemos ser missionários anunciando 
Jesus Cristo no meio em que vivemos, 
com a nossa vida.  (M M A) 

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        
Dias 19 e 20/10 Dias 19 e 20/10 Dias 19 e 20/10 Dias 19 e 20/10 – Agrupamento de Escuteiros  

JamboreJamboreJamboreJamboree no Ar e na Internet e no Ar e na Internet e no Ar e na Internet e no Ar e na Internet     
Dia 20/10 Dia 20/10 Dia 20/10 Dia 20/10 –    Dia Mundial das MissõesDia Mundial das MissõesDia Mundial das MissõesDia Mundial das Missões    
Dia 24/10 Dia 24/10 Dia 24/10 Dia 24/10 –    Dia de Sto. António Maria ClaretDia de Sto. António Maria ClaretDia de Sto. António Maria ClaretDia de Sto. António Maria Claret    
Dia 02/11 Dia 02/11 Dia 02/11 Dia 02/11 –    Dia de Fiéis defuntosDia de Fiéis defuntosDia de Fiéis defuntosDia de Fiéis defuntos    
Dia 02/11Dia 02/11Dia 02/11Dia 02/11 – 11.00h; Reunião mensal dos Acólitos 

Eucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da Catequese    
Dia 20/10Dia 20/10Dia 20/10Dia 20/10 –––– 10.00h; animada pelo 1º Ano   (AcAcAcAcolhimentoolhimentoolhimentoolhimento)    
Dia 27/10 Dia 27/10 Dia 27/10 Dia 27/10 ––––    10.00h; animada pelo 4º Ano  (Entrega da PalavraEntrega da PalavraEntrega da PalavraEntrega da Palavra) 
Dia 31/10 Dia 31/10 Dia 31/10 Dia 31/10 ––––    18.30h; animada pelo 6º Ano 

Batismo e/ou Crisma de Adultos Batismo e/ou Crisma de Adultos Batismo e/ou Crisma de Adultos Batismo e/ou Crisma de Adultos     
Até ao dia 03 de Novembro, na Secretaria Paroquial, estão abertas as inscrições para a 
preparação para o Batismo e/ou Crisma de pessoas que não receberam estes 
Sacramentos na sequência da Catequese Infantil ou Juvenil e que os desejem receber 
agora. 

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 das 15.00h às 16.30h. 

São bem-vindos todos os que desejarem participar! 

 

TEXTOSTEXTOSTEXTOSTEXTOS        LITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOS 
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Deus fará justiça aos seus eleitos, que por Ele clamamDeus fará justiça aos seus eleitos, que por Ele clamamDeus fará justiça aos seus eleitos, que por Ele clamamDeus fará justiça aos seus eleitos, que por Ele clamam 

Evangelho segundo São Lucas (Lc  18, 1-8) 

Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos uma parábola sobre a 
necessidade de orar sempre sem desanimar: 
«Em certa cidade vivia um juiz que não temia a 
Deus nem respeitava os homens. Havia naquela 
cidade uma viúva que vinha ter com ele e lhe 
dizia: ‘Faz-me justiça contra o meu adversário’. 
Durante muito tempo ele não quis atendê-la. 
Mas depois disse consigo: ‘É certo que eu não 
temo a Deus nem respeito os homens; mas, 
porque esta viúva me importuna, vou fazer-lhe 
justiça, para que não venha incomodar-me 
indefinidamente’». E o Senhor acrescentou: 
«Escutai o que diz o juiz iníquo!... E Deus não 
havia de fazer justiça aos seus eleitos, que por 
Ele clamam dia e noite, e iria fazê-los esperar 
muito tempo? Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa. Mas quando voltar 
o Filho do homem, encontrará fé sobre a terra?».    

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

Estamos persuadidos da necessidade de orar sempre sem desanimar?  
Os eleitos de Deus chamam por Ele, noite e dia. É sempre tempo de orar. Não se 
vai à oração por sentir gosto, mas para dar gosto. O importante da oração não 
está em rezar muito, mas em rezar sempre.  
Oração não é ocupação de tempos livres, mas ofício de todas as horas. Não 
rezo porque tenho tempo, mas porque tenho necessidade. Por isso a oração é 
tarefa sempre a fazer, nunca terminada.  
É a oração que sustenta o mundo. São os dez justos que salvam a cidade. 



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

Dizemos muitas vezes que FátimaFátimaFátimaFátima é o 
Altar do MundoAltar do MundoAltar do MundoAltar do Mundo. Talvez, nunca como 
este ano, as celebrações dos dias 12 e 
13 de Outubro mostraram a realidade 
desta afirmação. Por vontade do Papa 
Bento XVI, depois confirmada pelo Papa 
Francisco, a imagem original de Nossa 
Senhora de Fátima foi a Roma para, 
através dela, ser venerada a Virgem 
Maria, durante a Jornada Mariana do 
Ano da Fé, marcada, exatamente, para 
os dias 12 e 13 de Outubro. 
Mais uma vez o Papa consagrou o 
Mundo ao Coração Imaculado de Maria 
e proclamou um ato de entrega da 
humanidade ao “Teu dulcíssimo olhar” e 
à “carícia consoladora do Teu sorriso”. 
Com este gesto do Papa, a mensagem 
de Fátima ficou ainda mais ligada à 
Igreja Universal. 
Esta foi a terceira viagem que a imagem 
original da Senhora de Fátima fez a 
Roma a pedido dos Papas e sempre em 
momentos muito críticos da humanidade 
e da Igreja. A primeira, em 1984, 
aconteceu com João Paulo II para a 
primeira consagração do mundo ao 
Imaculado Coração de Maria, conforme 
o pedido de Nossa Senhora à Irmã 
Lúcia; a segunda, em 2000, também 
com João Paulo II, no Ano Jubilar e, 
finalmente, a terceira que acaba de ser 
referida.  
Mas não foi só em Roma que este olhar 
para Maria se fez sentir. Por vontade do 
Papa, em muitos dos Santuários 
Marianos espalhados pelo mundo se 
celebrou, em simultâneo, o que a figura 
e exemplo de Maria representam para a 
humanidade. Entre eles, obviamente, 
tivemos Fátima onde o Cardeal Tarcísio 
Bertone presidiu às celebrações da 
última Peregrinação Aniversária deste 
ano. Também assim aconteceu no 
Santuário de Nossa Senhora Aparecida, 
no Brasil e em muitos outros, sem 
esquecer o Santuário do Sameiro, em 
Braga. Na nossa Comunidade e nas 
mesmas datas, foi impressionante a 
maneira como foi festejada a sua 
Padroeira, com uma grande Procissão 
de Velas e com as Eucaristias 
Dominicais solenizadas e muito 
participadas. 
(A C R)        
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O publicano desceu justificado para sua casaO publicano desceu justificado para sua casaO publicano desceu justificado para sua casaO publicano desceu justificado para sua casa    
e o fariseu nãoe o fariseu nãoe o fariseu nãoe o fariseu não    

Evangelho segundo São Lucas (Lc  18, 9-14) 

Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola 
para alguns que se consideravam justos e 
desprezavam os outros: «Dois homens subiram ao 
templo para orar; um era fariseu e o outro 
publicano. O fariseu, de pé, orava assim: ‘Meu 
Deus, dou-Vos graças por não ser como os outros 
homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, 
nem como este publicano. Jejuo duas vezes por 
semana e pago o dízimo de todos os meus 
rendimentos’. O publicano ficou a distância e 
nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao Céu; 
mas batia no peito e dizia: ‘Meu Deus, tende 
compaixão de mim, que sou pecador’. Eu vos 
digo que este desceu justificado para sua casa e o 
outro não. Porque todo aquele que se exalta será 
humilhado e quem se humilha será exaltado».    

CCCCOMENTÁRIOOMENTÁRIOOMENTÁRIOOMENTÁRIO    

De fariseu e publicano todos temos um pouco ou talvez muito. Andam dentro de 
nós os dois à mistura; mas a parábola de hoje ajuda-nos a tirar a máscara.  
Vamos subir ao templo. Na intimidade de Deus se mostrará o fariseu ou o 
publicano que nós somos. “Dou-vos graças por não ser como o resto dos 
homens”. Assim rezava o fariseu. A oração dele era a glorificação da pessoa, o 
auto-elogio dos seus méritos e virtudes. Não era oração, mas suborno. “Meu 
Deus, tende compaixão de mim!” Assim rezava o publicano. Apresenta-se ao 
Senhor, de mãos vazias, pobre e distante. Não apoia a oração em boas obras, 
mas apenas no amor misericordioso. 
Assim: “o publicano desceu justificado, e o outro não”. 

Recordando a Festa da PadroeiraRecordando a Festa da PadroeiraRecordando a Festa da PadroeiraRecordando a Festa da Padroeira    

 
                    

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. 

 


