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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
Papa Francisco prescreve  

«medicamento espiritual» 

No Editorial do Boletim N.º 117 de 22 
de abril de 2012, falei da devoção à 
Divina Misericórdia e de João Paulo II 
que instituiu esta Festa para toda a 
Igreja, a ser celebrada no Domingo a 
seguir à Páscoa, publicando a encíclica 
Dives in Misericordia. 
Sinceramente, tenho que testemunhar 
que fiquei verdadeiramente espantada e 
feliz quando tomei conhecimento de que 
o nosso Papa Francisco, no passado dia 
17, surpreendeu as dezenas de milhares 
de pessoas reunidas no Vaticano para a 
oração do ângelus com a sugestão de 
um ‘medicamento espiritual’‘medicamento espiritual’‘medicamento espiritual’‘medicamento espiritual’ chamado 
“Misericordina”“Misericordina”“Misericordina”“Misericordina”: “Gostaria de sugerir a 
todos vós um medicamento – talvez 
alguns pensem que o Papa agora é um 
farmacêutico -, um medicamento 
especial para concretizar os frutos do 
Ano da Fé”. O Papa Francisco 
recomendou a oração do Terço da 
Misericórdia como um "remédio 
espiritual" que é "bom para o coração", 
pois a oração é 'remédio espiritual'. 
As caixas, feitas de modo a parecer uma 
caixa de remédio com o desenho de um 
coração humano, foram distribuídas por 
voluntários a todos os presentes nesse 
dia, no Vaticano. 
O que contém a caixa de 
“Misericordina”? Uma imagem de Jesus 
da Misericórdia, um terço com as 59 
contas, acompanhado de uma ‘bula’ 
com ‘prescrições’ e posologia, como por 
exemplo, procurar um local silencioso e 
ajoelhar-se diante de uma imagem deste 
Jesus onde está escrito “Jesus, eu confio 
em Ti” e rezar o Terço da Misericórdia. 
No verso da ‘bula’, algumas passagens 
do Diário de Madre Faustina Kowalska a 
quem Jesus revelou os tesouros da sua 
infinita misericórdia e que se podem 
conhecer através do livro intitulado : 
Diário de Santa Faustina. Este remédio, 
disse o Papa é uma “ajuda espiritual 
para a nossa alma, para a nossa vida e 
para divulgar em todo lugar o amor, o 
perdão e a fraternidade”. E insistiu: 
"Não se esqueçam de tomá-lo! Porque 
faz bem. Faz bem ao coração, à alma e 
para toda a vida”.  
Vamos todos “aviar” esta receita, pois o 
medicamento não tem efeitos 
secundários e pode ser tomado sem 
receita médica. 
(M  M  A) 

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        
Dia 30/11Dia 30/11Dia 30/11Dia 30/11 – 21.00h; Sarau Cultural Solidário Sarau Cultural Solidário Sarau Cultural Solidário Sarau Cultural Solidário pelo Grupo Nova Esperança (Multiusos)        

Dia 05/12 Dia 05/12 Dia 05/12 Dia 05/12 – 15.00h; Reunião Grupo Visitadores de Doentes 

Dia 07/12Dia 07/12Dia 07/12Dia 07/12 – 11.00h; Reunião mensal dos Acólitos 

Dia 08/12Dia 08/12Dia 08/12Dia 08/12 – Dia da Imaculada Conceição de MariaDia da Imaculada Conceição de MariaDia da Imaculada Conceição de MariaDia da Imaculada Conceição de Maria    

Dia 08/12 Dia 08/12 Dia 08/12 Dia 08/12 –    Bênção das GrávidasBênção das GrávidasBênção das GrávidasBênção das Grávidas    na Eucaristia das 12 horas 

Dia 10/12Dia 10/12Dia 10/12Dia 10/12 –    15.00h;    Reunião Grupo Esperança e Vida 

Dia 14/12Dia 14/12Dia 14/12Dia 14/12 – 21.30h;   Concerto de NatalConcerto de NatalConcerto de NatalConcerto de Natal (Multiusos) pela Escola de Música  
Dia 15/12Dia 15/12Dia 15/12Dia 15/12 – 15.30h;  Santa Cecília: “A Caixa MágicaA Caixa MágicaA Caixa MágicaA Caixa Mágica” de Craig Cassils 

Dia 15/12Dia 15/12Dia 15/12Dia 15/12 – 15.30h; Festa de Natal da Catequese 

Dias 7, 8, 14 e 15/12 Dias 7, 8, 14 e 15/12 Dias 7, 8, 14 e 15/12 Dias 7, 8, 14 e 15/12 – Feira de Natal: Feira de Natal: Feira de Natal: Feira de Natal: Sábados de tarde e Domingos de manhã  
 e de tarde 

Eucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da Catequese    
Dia 01/12Dia 01/12Dia 01/12Dia 01/12 –––– 10.00h; animada pelo 1º Grupo Juvenil    
Dia 08/12 Dia 08/12 Dia 08/12 Dia 08/12 ––––    10.00h; animada pelo 6º Ano  

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 
                    IIII        DOMINGO DO DOMINGO DO DOMINGO DO DOMINGO DO ADVENTOADVENTOADVENTOADVENTO                                        01010101----11112222----2013201320132013    

Vigiai, para que estejais preparadosVigiai, para que estejais preparadosVigiai, para que estejais preparadosVigiai, para que estejais preparados    

Evangelho segundo São Mateus (Mt  24, 37-44) 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Como aconteceu nos dias de 
Noé, assim sucederá na vinda do Filho do homem. 
Nos dias que precederam o dilúvio, comiam e bebiam, 
casavam e davam em casamento, até ao dia em que 
Noé entrou na arca; e não deram por nada, até que 
veio o dilúvio, que a todos levou. Assim será também 
na vinda do Filho do homem. Então, de dois que 
estiverem no campo, um será tomado e outro deixado; 
de duas mulheres que estiverem a moer com a mó, 
uma será tomada e outra deixada. Portanto, vigiai, 
porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. 
Compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que 
horas da noite viria o ladrão, estaria vigilante e não 
deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai vós 
também preparados, porque na hora em que menos 

pensais, virá o Filho do homem. 

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

Advento é caminhada de esperança, que proclama e completa a 
esperança de Israel em busca do Messias.  
A nossa esperança já veio, não temos de esperar por outro. 

Celebramos dois Adventos: o Cristo que já veio e o Cristo que há-de vir. A 
esperança do Advento é a resposta de Cristo e da Igreja ao desespero do mundo.  
O Advento inaugura os tempos da paz anunciados por Isaías. Vem dar ao cristão 
uma visão de otimismo, que transfigura os acontecimentos e a vida.  
Toda a história vai dirigida; Cristo é o Senhor, o Princípio e o Fim. 



ACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIAL 
SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:    
O Ano da Fé foi encerrado no dia 24 de 
Novembro, Dia de Cristo Rei, tendo sido 
anunciado em Outubro de 2012 pelo 
então Papa Bento XVI e assumido pelo 
Papa Francisco. 
O encerramento foi solenizado ao nível 
das paróquias, das dioceses e, 
obviamente, também na Igreja Mãe, 
presidido pelo Papa Francisco. 
A  cerimónia  de Encerramento do Ano 
da Fé, na Praça de S. Pedro, que 
decorreu durante uma Eucaristia, teve 
uma inédita e muito simbólica 
particularidade: Foram expostas 
publicamente, pela primeira vez, as 
relíquias de São Pedro, o primeiro Papa 
da Igreja. 
As relíquias foram transportadas para 
diante da basílica, em procissão, antes 
de serem colocadas num pedestal junto 
ao altar. 
A caixa-relicário foi aberta antes do 
início da missa, quando foi incensada 
pelo Papa Francisco, que segurou o 
relicário durante a recitação do Credo. 
O relicário é uma pequena caixa em 
bronze de cerca de 30x10 centímetros, 
com a inscrição em latim, na sua parte 
superior ‘Ex ossibus quae in Arcibasilicae 
Vaticanae hypogeo inventa Beati Petri 
Apostoli esse putantur’ (Dos ossos vindos 
do hipogeu da Basílica do Vaticano, que 
são considerados do beato apóstolo 
Pedro). Na parte da frente tem inscritas 
as palavras dirigidas por Jesus ao 
apóstolo, «Tu es Petrus, et super hanc 
petram aedificabo Ecclesiam meam» (Tu 
és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a 
minha Igreja), segundo o relato do 
Evangelho de Mateus. 
O relicário foi oferecido a Paulo VI em 
1971 e desde então permanece na 
capela do apartamento papal do 
Palácio Apostólico do Vaticano. 
A Basílica de São Pedro está construída 
por cima dos restos mortais do primeiro 
Papa, descobertos na segunda metade 
do século XX após trabalhos 
arqueológicos no subsolo. 
As escavações foram promovidas por 
Pio XII (Papa entre 1939-1958) e 
permitiram identificar o túmulo de São 
Pedro, que permaneceu inacessível 
durante quase dois mil anos. 
(A C R) 
CorreçãoCorreçãoCorreçãoCorreção    
O nosso leitor José Queiroz chamou a 
atenção para o erro que se encontra no 
texto do último “Sabia que” onde se lê 
que a inauguração do Agrupamento dos 
Escuteiros  da  Areosa foi presidida por 
D. António Ferreira GomesD. António Ferreira GomesD. António Ferreira GomesD. António Ferreira Gomes quando, na 
realidade, foi presidia por D. José D. José D. José D. José 
Augusto Pedreira.Augusto Pedreira.Augusto Pedreira.Augusto Pedreira.     

    FESTA DFESTA DFESTA DFESTA DOOOO        IMACULADO CORAÇÃO DE MARIAIMACULADO CORAÇÃO DE MARIAIMACULADO CORAÇÃO DE MARIAIMACULADO CORAÇÃO DE MARIA                        08080808----11112222----2012012012013333    

Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigoAve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigoAve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigoAve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo    

Evangelho segundo São Lucas (Lc  1, 26-38) 

Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia 
chamada Nazaré, a uma Virgem desposada com um homem chamado José, que 
era descendente de David. O nome da Virgem era Maria. Tendo entrado onde 

ela estava, disse o Anjo: «Ave, cheia de graça, o 
Senhor está contigo». Ela ficou perturbada com estas 
palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-
lhe o Anjo:  «Não temas, Maria, porque encontraste 
graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um 
Filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande 
e chamar-Se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus Lhe 
dará o trono de seu pai David; reinará eternamente 
sobre a casa de Jacob e o seu reinado não terá fim». 
Maria disse ao Anjo: «Como será isto, se eu não 
conheço homem?». O Anjo respondeu-lhe: «O Espírito 
Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com 
a sua sombra. Por isso o Santo que vai nascer será 

chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na 
sua velhice e este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril; porque a 
Deus nada é impossível». Maria disse então: «Eis a escrava do Senhor; faça-se em 
mim segundo a tua palavra». 

CCCCOMENTÁRIOOMENTÁRIOOMENTÁRIOOMENTÁRIO    

A festa da Imaculada Conceição de Maria é celebração de 
Advento. Na sua Conceição fica mais perto de nós o Salvador 
prometido. Depois da longa busca e expetativa, através de 
noites e desertos, a humanidade vai dar o fruto apetecido, que 
esperava desde os começos. Já temos connosco a Arca da 

Nova Aliança, que vai trazer o Novo Testamento. A Imaculada representa o 
pequeno “resto de Israel”, purificado na dor e na esperança para receber o 
Messias. A Imaculada Conceição encerra no seu mistério as primícias da 
Redenção e reproduz o modelo da nova humanidade. Maria Imaculada é o ideal 
humano de justiça e santidade, que nos desperta e aponta o caminho. Na grande 
luta está o Senhor connosco.  
 
 

    

    

    

    

Não falteNão falteNão falteNão falte    !!!!!!!!        
    

     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. 


