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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
O que o Papa pede às famílias  
No dia  26  de outubro o Papa 
Francisco recebeu no Vaticano dezenas 
de milhares de famílias, para uma 
jornada mundial no Ano da Fé, 
deixando alertas que não podemos 
ignorar. 
É impossível neste espaço em que 
escrevo, transcrever toda a profundidade 
da mensagem. Limito-me a resumir o 
que de mais importante o Papa pede às 
famílias:  
“Aquilo que mais pesa na vida é a falta 
de amor. O peso dos silêncios, entre 
marido e mulher, entre pais e filhos”. 
"Todos podem cometer erros. Por vezes 
alguém se sente ofendido dentro da 
família ou no casal e os pratos voam, 
dizemos palavras fortes, mas o meu 
conselho é que não cheguem ao fim do 
dia sem fazer a paz, a paz refaz-se 
diariamente em família, pedindo perdão 
ou recomeçando". 
“Mão na mão, sempre e para toda a 
vida! Com confiança na fidelidade de 
Deus enfrenta-se tudo sem medo, com 
responsabilidade.” 
“Não guardem a fé ‘num cofre-forte’, 
mas partilhem-na com os outros através 
do testemunho, do acolhimento e da 
abertura". 
Apelou ainda aos jovens para que 
"escutem os seus avós", pois "um povo 
que não escuta os seus avós é um povo 
morto". 
Não esqueceu os idosos que estão sós e 
as famílias que têm de tomar conta de 
pessoas com necessidades especiais. 
Apelou para que os casais rezem “pois 
têm necessidade da ajuda de Jesus para 
se acolherem e perdoarem 
reciprocamente e levarem a bom termo 
a longa viagem que é para toda a vida”. 
“Os cristãos casam-se 
sacramentalmente, porque estão cientes 
de precisarem do sacramento! Precisam 
dele para viverem unidos entre si e 
cumprir a missão de pais na educação 
dos seus filhos, «na alegria e na tristeza, 
na saúde e na doença», sempre rezando 
juntos. Rezar juntos o ‘Pai Nosso’, em 
torno da mesa, não é algo 
extraordinário, é algo fácil. E rezar junto 
o Terço, em família, é muito bonito, dá 
tanta força!”. 
Rezemos então, em família e em 
comunidade para que os conselhos do 
nosso Papa Francisco possam dar frutos 
nas nossas famílias e que desses frutos 
todos sejamos testemunhas. 
(M M A) 

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        
Dia 07/11 Dia 07/11 Dia 07/11 Dia 07/11 – 15.00h; Reunião Grupo Visitadores de Doentes 

Dia 09/11 Dia 09/11 Dia 09/11 Dia 09/11 – 20.00h; Magusto Paroquial Magusto Paroquial Magusto Paroquial Magusto Paroquial (Pav. Multiusos)    

Dia 12/11 Dia 12/11 Dia 12/11 Dia 12/11 – 15.00h; Reunião Grupo Esperança e Vida 

Dia 23/11Dia 23/11Dia 23/11Dia 23/11 – 21.30h; Concerto MusicalConcerto MusicalConcerto MusicalConcerto Musical pela Escola de Música Santa Cecília  
(Pavilhão Multiusos) 

Eucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da Catequese    
Dia 03/11Dia 03/11Dia 03/11Dia 03/11 –––– 10.00h; animada pelo 3º Ano     
Dia 10/11 Dia 10/11 Dia 10/11 Dia 10/11 ––––    10.00h; animada pela Catequese da Semana  

Batismo e/ou Crisma de Adultos Batismo e/ou Crisma de Adultos Batismo e/ou Crisma de Adultos Batismo e/ou Crisma de Adultos     
Começam no dia 10 de Novembro (11.00 horas) as sessões de preparação para o 
Batismo e/ou Crisma de adultos. 

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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O Filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdidoO Filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdidoO Filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdidoO Filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido    

Evangelho segundo São Lucas (Lc  19, 1-10) 

Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Vivia 
ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe de publicanos. Procurava ver 
quem era Jesus, mas, devido à multidão, não podia vê-l’O, porque era de 
pequena estatura. Então correu mais à frente e subiu a um sicómoro, para ver 

Jesus, que havia de passar por ali. Quando Jesus 
chegou ao local, olhou para cima e disse-lhe: 
«Zaqueu, desce depressa, que Eu hoje devo ficar em 
tua casa». Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus 
com alegria. Ao verem isto, todos murmuravam, 
dizendo: «Foi hospedar-Se em casa dum pecador». 
Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao Senhor, 
dizendo: «Senhor, vou dar aos pobres metade dos 
meus bens e, se causei qualquer prejuízo a alguém, 
restituirei quatro vezes mais». Disse-lhe Jesus: «Hoje 
entrou a salvação nesta casa, porque Zaqueu 

também é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do homem veio procurar e salvar 
o que estava perdido».    

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

Foi um pecador público que Jesus escolheu para O receber em casa. Hospedou-
se na vida de Zaqueu e hospedou-se na minha. A condição é reconhecer a 
minha “pequena estatura”. Pecado e graça andam à porfia, mas a graça corre à 
frente e chega sempre primeiro. Gostava de ser Zaqueu, o homem das contas 
largas. Já não se contenta com ser feliz sozinho, mas quer fazer felizes os outros. 
Ao sentir-se amado, quer sentir a alegria de amar também. Andam Zaqueus 
perdidos na multidão, à espera de alguém. Não julguemos. Não condenemos. 
Um olhar meu, um gesto de acolhimento e entraria a salvação naquela casa. 
 



ACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIAL 
SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:    
A comunicação na sociedade e mais 
ainda numa comunidade paroquial, tem 
uma importância fundamental. Por isso, 
a este aspeto, a Paróquia da Areosa tem 
dedicado muita atenção e desenvolvido 
vários meios para que toda a nossa 
comunidade esteja bem informada e 
possa interagir entre os seus diversos 
membros, possibilitando ainda dar-se a 
conhecer e afirmar-se na sociedade em 
geral. 
Para conhecimento de todos e para que 
deles possam fazer divulgação e boa 
utilização, vamos passar em revista os 
meios de comunicação disponíveis na 
nossa paróquia: 
Boletim Paroquial “Pedras Vivas”Boletim Paroquial “Pedras Vivas”Boletim Paroquial “Pedras Vivas”Boletim Paroquial “Pedras Vivas” – 
Quinzenário com textos da liturgia 
dominical, atualidade eclesial e textos 
formativos (versão em papel e 
distribuição eletrónica); 
Sítio (site) na InternetSítio (site) na InternetSítio (site) na InternetSítio (site) na Internet  
www.paroquia-areosa.pt – Apresentação 
da paróquia, sua História e 
Organização, Notícias, Agenda, Álbum 
de fotografias, Downloads de 
documentos paroquiais, Links para sites 
com interesse; permitindo a 
comunicação com a paróquia através 
de mensagens tipo e-mail; 
Página no FacebookPágina no FacebookPágina no FacebookPágina no Facebook    
http://www.facebook.com/paroquia.areosa - 
Notícias, Informações, Interação com os 
utilizadores; 
Canal de TV (MEO) Canal de TV (MEO) Canal de TV (MEO) Canal de TV (MEO) ----    Divulgação de 
temas religiosos, culturais e desportivos 
da Paróquia. Acessível diretamente pela 
TV (MEO- Tecla verde 654100) e via 
Internet (http://kanal.pt/654100 ) onde 
pode conhecer a lista dos seus 
conteúdos. 
Correio eletrónico (eCorreio eletrónico (eCorreio eletrónico (eCorreio eletrónico (e----mail) mail) mail) mail) – Endereços    
úteis:  
Igreja@paroquia-areosa.pt ;   
secretaria@paroquia-areosa.pt; 
catequese@paroquia-areosa.pt; 
areosaonline@paroquia-areosa.pt ; 
geral@agr740.cne-escutismo.pt 
Através de uma Base de Dados com 
cerca de 500 inscrições são emitidos 
regularmente e-mails com avisos e 
informações. Qualquer pessoa 
interessada se poderá inscrever (ou 
eliminar) nesta Base de Dados através 
do Site da Paróquia-Contactos. 
Serviço de SMS Serviço de SMS Serviço de SMS Serviço de SMS – Envio automático de 
SMS a listas de colaboradores em 
situações de urgência ou de assuntos 
muito importantes. 
DataShow DataShow DataShow DataShow –    Projeção dos textos 
litúrgicos, das letras dos cânticos e de 
avisos ou informações importantes para 
a comunidade, durante as celebrações 
na Igreja. 
Telefone Telefone Telefone Telefone –  225 499 333  
                 (Igreja / Secretaria / Pároco);  
AtendimentoAtendimentoAtendimentoAtendimento – Secretaria: 2ª a 6ª feira 
das 9.30h-12.00h; 14.30h-18.00h; 
Pároco: 2ª a 6ª feira das 9.00h às 
10.30h e das 17.00h às 19.00h. 
Comunique!   Dê a sua colaboraComunique!   Dê a sua colaboraComunique!   Dê a sua colaboraComunique!   Dê a sua colaboração!ção!ção!ção!    

(A C R)   
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Não é um Deus de mortos, mas de vivos 

Evangelho segundo São Lucas (Lc  20, 27-38) 

Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus – que negam a 
ressurreição – e fizeram-lhe a seguinte pergunta: «Mestre, Moisés deixou-nos 
escrito: ‘Se morrer a alguém um irmão, que deixe mulher, mas sem filhos, esse 
homem deve casar com a viúva, para dar descendência a seu irmão’. Ora havia 

sete irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem 
filhos. O segundo e depois o terceiro desposaram a 
viúva; e o mesmo sucedeu aos sete, que morreram 
e não deixaram filhos. Por fim, morreu também a 
mulher. De qual destes será ela esposa na 
ressurreição, uma vez que os sete a tiveram por 
mulher?». Disse-lhes Jesus: Os filhos deste mundo 
casam-se e dão-se em casamento. Mas aqueles que 
forem dignos de tomar parte na vida futura e na 
ressurreição dos mortos, nem se casam nem se dão 
em casamento. Na verdade, já não podem morrer, 
pois são como os Anjos, e, porque nasceram da 

ressurreição, são filhos de Deus. E que os mortos ressuscitam, até Moisés o deu a 
entender no episódio da sarça ardente, quando chama ao Senhor ‘o Deus de 
Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacob’. Não é um Deus de mortos, mas de 
vivos, porque para Ele todos estão vivos». 

CCCCOMENTÁRIOOMENTÁRIOOMENTÁRIOOMENTÁRIO    

O dinamismo da fé alimenta-se na certeza da nossa futura ressurreição. Foi a 
esperança da ressurreição que fez os mártires de todos os tempos. Só podemos 
dar a vida, seguros de receber outra melhor. Não há cristianismo sem 
ressurreição. O facto da ressurreição de Cristo traz-nos a certeza da nossa 
própria ressurreição. Só ressuscitando nos podia dar a vida nova, à imagem do 
seu corpo glorioso. A Eucaristia é a celebração da ressurreição. Por Cristo e em 
Cristo todos já ressuscitámos. Celebramos na Eucaristia a grande nova da nossa 
ressurreição e partilhamos a esperança numa nova humanidade. 

    

Participe Participe Participe Participe     
nononono    

MagustoMagustoMagustoMagusto    
    

    Sinta a CoSinta a CoSinta a CoSinta a Comunidademunidademunidademunidade!!!!    

    

    

 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. 

 


