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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
O que temos a ver  
com a Semana dos Seminários? 

A Igreja Católica em Portugal dedica a 
semana de 10 a 17 de novembro aos 
Seminários, casas de formação, que os 
documentos da Igreja chamam de 
'coração da diocese' onde se formam os 
sacerdotes para o serviço do Povo de 
Deus. 
Como tratamos os nossos Padres, nós, 
aqueles que vamos à Igreja? Teremos 
de aprender com certeza com o Santo 
Cura d’Ars que diz: “O sacerdócio é o 
amor do Coração de Jesus." 
Esta tocante afirmação nos permite, 
antes de mais nada, evocar com ternura 
e gratidão o dom imenso que são os 
sacerdotes, não só para a Igreja mas 
também para a própria humanidade. 
Como não sublinhar as suas fadigas 
apostólicas, o seu serviço incansável e 
escondido, a sua caridade 
tendencialmente universal? E o que 
podemos fazer além de lamentarmos a 
falta de vocações? 
Ouçamos as palavras do Papa 
Francisco: 
“Neste momento, cada um pode 
interrogar-se: «Como é que eu vivo o 
estar com Jesus, o permanecer em 
Jesus?» Tenho momentos em que 
permaneço na Sua presença, em 
silêncio, e me deixo olhar por Ele? 
Deixo que o Seu fogo inflame o meu inflame o meu inflame o meu inflame o meu 
coraçãocoraçãocoraçãocoração? Se, no nosso coração, não há 
o calor de Deus, do Seu amor, da Sua 
ternura, como podemos nós, pobres 
pecadores, inflamar o coração dos 
outros?” 
Todos somos chamados a inflamar o 
coração dos outros a partir da criança 
que se forma no ventre materno, 
quando se embala nos braços, em toda 
a sua infância e juventude, em casa, na 
catequese e na escola. Será o que 
fazemos? O ambiente de piedade que 
antigamente se vivia no seio familiar 
está em crise, as famílias rezam pouco, 
juntas, alguns pais têm a preocupação 
de levar as crianças à catequese, é 
verdade, mas depois em casa não se 
fala de Deus nem se reza. 
Não estaremos mais preocupados com 
a segurança material e o lugar 
‘importante’ que os filhos vão ter no seu 
futuro? 
Será que alguma vez colocamos no seu 
horizonte a vocação sacerdotal?  
Deixemos que Jesus infDeixemos que Jesus infDeixemos que Jesus infDeixemos que Jesus inflame os nossos lame os nossos lame os nossos lame os nossos 
corações.corações.corações.corações.  
(M M A) 

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        
Dia 23/11Dia 23/11Dia 23/11Dia 23/11 – 21.30h; Concerto MusicalConcerto MusicalConcerto MusicalConcerto Musical pela Escola de  Música Santa Cecília  

(Pavilhão Multiusos)        

Dia 24/11 Dia 24/11 Dia 24/11 Dia 24/11 – Festa de Cristo ReiFesta de Cristo ReiFesta de Cristo ReiFesta de Cristo Rei    

Encerramento do Ano da FéEncerramento do Ano da FéEncerramento do Ano da FéEncerramento do Ano da Fé    

Dias 23 e 24/11 Dias 23 e 24/11 Dias 23 e 24/11 Dias 23 e 24/11 ––––    Será    solenizado em todas as Eucaristias Dominicais da Paróquia;      

Dia 23/11 Dia 23/11 Dia 23/11 Dia 23/11 ––––    19.00h; "Missa CredoMissa CredoMissa CredoMissa Credo" de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretada pelo 
Coro Litúrgico de N. S. AreosaCoro Litúrgico de N. S. AreosaCoro Litúrgico de N. S. AreosaCoro Litúrgico de N. S. Areosa; 

Dia 24/11 Dia 24/11 Dia 24/11 Dia 24/11 ––––    16.00h; Eucaristia de EncerramentoEucaristia de EncerramentoEucaristia de EncerramentoEucaristia de Encerramento, presidida pelo Bispo, na Sé Catedralna Sé Catedralna Sé Catedralna Sé Catedral.         

    

Eucaristias da CateEucaristias da CateEucaristias da CateEucaristias da Catequesequesequesequese    
Dia 17/11Dia 17/11Dia 17/11Dia 17/11 –––– 10.00h; animada pelo 2º Ano     
Dia 24/11 Dia 24/11 Dia 24/11 Dia 24/11 ––––    10.00h; animada pelo 2º Grupo Juvenil  

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. 

 

TEXTOSTEXTOSTEXTOSTEXTOS        LITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOS 
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Pela vossa perseverança salvareis as vossas almasPela vossa perseverança salvareis as vossas almasPela vossa perseverança salvareis as vossas almasPela vossa perseverança salvareis as vossas almas    

Evangelho segundo São Lucas (Lc  21, 5-19) 
Naquele tempo, comentavam alguns que o templo estava ornado com belas 
pedras e piedosas ofertas. Jesus disse-lhes: «Dias virão em que, de tudo o que 
estais a ver, não ficará pedra sobre pedra: tudo será destruído». Eles 
perguntaram-Lhe: «Mestre, quando sucederá isto? Que sinal haverá de que está 
para acontecer?». Jesus respondeu: «Tende cuidado; não vos deixeis enganar, 
pois muitos virão em meu nome e dirão: ‘Sou eu’; e ainda: ‘O tempo está 
próximo’. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoltas, não vos 
alarmeis: é preciso que estas coisas aconteçam 
primeiro, mas não será logo o fim». Disse-lhes 
ainda: «Há-de erguer-se povo contra povo e 
reino contra reino. Haverá grandes terramotos 
e, em diversos lugares, fomes e epidemias. 
Haverá fenómenos espantosos e grandes sinais 
no céu. Mas antes de tudo isto, deitar-vos-ão as 
mãos e hão-de perseguir-vos, entregando-vos 
às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à 
presença de reis e governadores, por causa do 
meu nome. Assim tereis ocasião de dar 
testemunho. Tende presente em vossos corações 
que não deveis preparar a vossa defesa. Eu vos darei língua e sabedoria a que 
nenhum dos vossos adversários poderá resistir ou contradizer. Sereis entregues 
até pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Causarão a morte a alguns de 
vós e todos vos odiarão por causa do meu nome; mas nenhum cabelo da vossa 
cabeça se perderá. Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas».    

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    
Aproxima-se o fim do ano litúrgico, e mais uma vez, levado no tempo, passou 
Cristo entre os homens. A história é a passagem do Senhor na vida, manifestação 
da sua glória e pensamento. Só ao fim se verá bem e poderemos ler os 
acontecimentos na totalidade do seu projeto.  
O Templo de Jerusalém que se constrói, é imagem do templo que se termina.  
O fim do mundo não quer dizer ruína ou catástrofe, mas acabamento e 
plenitude. Nada se destrói; tudo se transfigura.  
A proximidade da vinda do Senhor torna-nos diligentes no trabalho, alegres na 
esperança. 



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

O Corpo Nacional de Escutas (CNE)Corpo Nacional de Escutas (CNE)Corpo Nacional de Escutas (CNE)Corpo Nacional de Escutas (CNE), 
escutismo católico, está a celebrar 90 
anos de existência em Portugal onde 
incluiu a realização de um Congresso, 
em Lisboa, sob o tema «Escutismo: 
Educar para a vida no século XXI». 
Através deste congresso querem avaliar 
a sua atividade e as mudanças no 
programa educativo. 
O Congresso decorreu nos dias 9 e 10 
de Novembro e teve a participação do 
Professor Marcelo Rebelo de Sousa e de 
Dom Manuel Clemente, entre outros. 
D. Manuel Clemente testemunhou: 
“Costumamos dizer: uma vez escuteiro, 
escuteiro para toda a vida. É mais que 
uma frase, é uma convicção e uma 
experiência”. Certamente que todos os 
que viveram, como escuteiros, o espírito 
do seu fundador, Baden-Powell, 
partilham este sentimento. 
No momento de crise que o país 
atravessa, disse ainda D. Manuel 
Clemente: “Eu lembro-me do velho hino 
do CNE que me custava um bocadinho 
a dizer. ‘Fomos nós os primeiros a 
levantar Portugal’, achava um 
bocadinho de mais. Mas se não fomos 
na altura, sejamos agora, porque isto 
precisa mesmo de ser levantado. 
Coragem! “ 
O CNE foi fundado no dia 27 de Maio 
de 1923, por ação de D. Manuel Vieira 
de Matos, arcebispo de Braga, e está 
atualmente presente em todas as 
dioceses de Portugal, contando com 
cerca de 73.000 membros e tendo 
Carlos Alberto Pereira como Chefe 
Nacional. 
Curiosamente, o Agrupamento de Agrupamento de Agrupamento de Agrupamento de 
Escuteiros de Nª Sª da  Areosa Escuteiros de Nª Sª da  Areosa Escuteiros de Nª Sª da  Areosa Escuteiros de Nª Sª da  Areosa (N.º 
740) está também a iniciar o seu ano 
jubilar, pois completa 30 anos desde 
que em 13 de Outubro de 1984 foi 
inaugurado em cerimónia presidida pelo 
Bispo D. António Ferreira Gomes, 
apesar de ter sido constituído em 
Setembro do ano anterior. 
Foi seu fundador e primeiro Chefe de 
Agrupamento o nosso “Chefe” Narciso 
Carvalho.  
O Agrupamento de Escuteiros da Areosa 
está perfeitamente integrado na 
organização da Paróquia e conta 
atualmente com 140 elementos, dos 
quais 20 são chefes/animadores. 
Como é bem visível, sempre que deles é 
necessária alguma participação, a sua 
resposta imediata e concreta é:  

“SemSemSemSempre alerta para servir!pre alerta para servir!pre alerta para servir!pre alerta para servir!” 

(A C R)    

    FESTA DEFESTA DEFESTA DEFESTA DE        ““““JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSOJESUS CRISTO, REI DO UNIVERSOJESUS CRISTO, REI DO UNIVERSOJESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO””””                                            24242424----11111111----2012012012013333    

LembraLembraLembraLembra----Te de mim, Senhor, quando vieres com a tua realezaTe de mim, Senhor, quando vieres com a tua realezaTe de mim, Senhor, quando vieres com a tua realezaTe de mim, Senhor, quando vieres com a tua realeza    

Evangelho segundo São Lucas (Lc 23, 35-43) 

Naquele tempo, os chefes dos judeus zombavam de Jesus, dizendo: «Salvou os 
outros: salve-Se a Si mesmo, se é o Messias de Deus, o Eleito». Também os 
soldados troçavam d’Ele; aproximando-se para Lhe oferecerem vinagre, diziam: 
«Se és o Rei dos judeus, salva-Te a Ti mesmo». 
Por cima d’Ele havia um letreiro: «Este é o Rei 
dos judeus». Entretanto, um dos malfeitores 
que tinham sido crucificados insultava-O, 
dizendo: «Não és Tu o Messias? Salva-Te a Ti 
mesmo e a nós também». Mas o outro, 
tomando a palavra, repreendeu-o: «Não 
temes a Deus, tu que sofres o mesmo 
suplício? Quanto a nós, fez-se justiça, pois 
recebemos o castigo das nossas más acções. 
Mas Ele nada praticou de condenável». E acrescentou: «Jesus, lembra-Te de Mim, 
quando vieres com a tua realeza». Jesus respondeu-lhe: «Em verdade te digo: 
Hoje estarás comigo no Paraíso». 

CCCCOMENTÁRIOOMENTÁRIOOMENTÁRIOOMENTÁRIO    

Termina em glória e triunfo o mistério de Cristo. Fracassos e sofrimentos, toda a 
sua vida e projetos convergiam para esta hora de exaltação.  
O cenário da celebração das glórias de Cristo é o Calvário, onde a dor se 
transfigura e a cruz exalta. Guardou para aqui a proclamação da sua realeza, 
que tinha recusado em momentos de triunfo.  
“Se com Ele sofremos, com Ele reinaremos”. Na vida da Igreja e do cristão, como 
na vida de Cristo, tudo termina em glória. Somos reis coroados, corpo de Jesus 
Cristo. 

    

    

    

    

    

    

19:00 h 19:00 h 19:00 h 19:00 h                 Dia 23 Dia 23 Dia 23 Dia 23                 21:30 h21:30 h21:30 h21:30 h    

    Não falte a estes dois eventosNão falte a estes dois eventosNão falte a estes dois eventosNão falte a estes dois eventos    

    
 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. 

 


