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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
FRATERNIDADE: Fundamento 
e caminho para a Paz 

Mas afinal o que é a paz? Será a frase 
corrente e muito utilizada: “deixa-me 
em paz”? Não há nada melhor que 
ouvir o nosso Papa Francisco na sua 
mensagem para o Dia Mundial da PazDia Mundial da PazDia Mundial da PazDia Mundial da Paz 
de 2014de 2014de 2014de 2014, em que começa por formular 
a todos, indivíduos e povos, votos duma 
vida repleta de alegria e esperança. 
Lembra de que no coração de todos 
habita um anseio e uma aspiração de 
fraternidade e isso impele-os à 
comunhão com os outros não como 
inimigos ou concorrentes, mas irmãos 
que devemos acolher e abraçar. 
E o Papa interroga-nos: Poderão um 
dia os homens e as mulheres deste 
mundo corresponder plenamente ao 
anseio de fraternidade, gravado neles 
por Deus Pai? As inúmeras situações de 
desigualdade, pobreza e injustiça 
indicam não só uma profunda carência 
de fraternidade, mas também a 
ausência duma cultura de 
solidariedade. Recorda, depois, a 
narração Bíblica de Caim que mata por 
inveja o seu irmão Abel, diz que “a 
humanidade traz inscrita em si mesma 
uma vocação à fraternidade, mas 
também a possibilidade dramática da 
sua traição”, recordando a pergunta 
feia pelo próprio Deus a Caim: Onde 
está o teu irmão? E hoje pergunta a 
todos nós: Onde estão os vossos 
irmãos? “Na realidade, a paz só pode 
ser conquistada se estiver viva, em 
todos, a determinação firme e 
perseverante de se empenhar pelo bem 
comum. Isto implica estar pronto a 
‘perder-se’ em benefício do próximo em 
vez de o explorar, e a ‘servi-lo’ em vez 
de o oprimir para proveito próprio”.  
Lembra o Papa Francisco que a 
fraternidade se começa a aprender, 
habitualmente, no seio da família, 
graças sobretudo às funções 
responsáveis e complementares de 
todos os seus membros, e esta só será 
possível se acolhermos o amor de Deus 
que é Pai, pois se o acolhermos “torna-
se no mais admirável agente de 
transformação da vida e das relações 
com o outro, abrindo os seres humanos 
à solidariedade e à partilha ativa”. 
Sejamos nós, nos caminhos do mundo, 
“os pés do mensageiro que anuncia a 
paz”. 
(M M A) 

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        
Dia 29/12 Dia 29/12 Dia 29/12 Dia 29/12 –––– Dia da Sagrada FamíliaDia da Sagrada FamíliaDia da Sagrada FamíliaDia da Sagrada Família    

Dia 01/01 Dia 01/01 Dia 01/01 Dia 01/01 ––––    Dia Mundial da PazDia Mundial da PazDia Mundial da PazDia Mundial da Paz    

Dia 02/01 Dia 02/01 Dia 02/01 Dia 02/01 ––––    15.00h;    Reunião Grupo Visitadores de Doentes 

Dia 04/01 Dia 04/01 Dia 04/01 Dia 04/01 ––––    11.00h; Reunião Mensal dos Acólitos    

Dia 04/01 Dia 04/01 Dia 04/01 Dia 04/01 ––––    20.00h;    Ceia de Reis “Escuteiros 

Dia 05/01 Dia 05/01 Dia 05/01 Dia 05/01 ––––    Epifania do Senhor /Dia de REpifania do Senhor /Dia de REpifania do Senhor /Dia de REpifania do Senhor /Dia de Reiseiseiseis    

Dia 07/01 Dia 07/01 Dia 07/01 Dia 07/01 ––––    15.00h;    Reunião Grupo Esperança e Vida 

Dia 12/01Dia 12/01Dia 12/01Dia 12/01 –––– 16.00h; Concerto de Reis, na Igreja da Areosa 

Eucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da Catequese    
Férias de Natal: Férias de Natal: Férias de Natal: Férias de Natal: De 16/12/2013 a 04/01/2014.        
Dia 05/01Dia 05/01Dia 05/01Dia 05/01 – 10.00h; animada pelo Grupo de Pais    

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 
                    FESTA DA SAGRADA FAMÍLIAFESTA DA SAGRADA FAMÍLIAFESTA DA SAGRADA FAMÍLIAFESTA DA SAGRADA FAMÍLIA                                        29292929----11112222----2013201320132013    

Toma o Menino e sua Mãe e foge para o EgiptoToma o Menino e sua Mãe e foge para o EgiptoToma o Menino e sua Mãe e foge para o EgiptoToma o Menino e sua Mãe e foge para o Egipto    

Evangelho segundo São Mateus (Mt  2, 13-15.19-23) 

Depois de os Magos partirem, o Anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e 
disse-lhe: «Levanta-te, toma o Menino e sua Mãe e foge para o Egipto e fica lá 

até que eu te diga, pois Herodes vai procurar o 
Menino para O matar». José levantou-se de 
noite, tomou o Menino e sua Mãe e partiu para 
o Egipto e ficou lá até à morte de Herodes. 
Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pelo 
Profeta: «Do Egipto chamei o meu filho». 
Quando Herodes morreu, o Anjo apareceu em 
sonhos a José, no Egipto, e disse-lhe: «Levanta-
te, toma o Menino e sua Mãe e vai para a terra 
de Israel, pois aqueles que atentavam contra a 
vida do Menino já morreram». José levantou-se, 
tomou o Menino e sua Mãe e voltou para a terra 
de Israel. Mas, quando ouviu dizer que Arquelau 
reinava na Judeia, em lugar de seu pai, Herodes, 
teve receio de ir para lá. E, avisado em sonhos, 
retirou-se para a região da Galileia e foi morar 

numa cidade chamada Nazaré. Assim se cumpriu o que fora anunciado pelos 
Profetas: «Há-de chamar-Se Nazareno». 

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

Os pastores de Belém encontraram uma família. José e Maria são o aconchego 
humano e suporte necessário ao mistério de Cristo, atores privilegiados na 
história da salvação.  
No seio de uma família fez Deus a sua morada. Num lar humano encarnou o 
amor de Deus pelos homens.  
A família humana e cristã é imagem da SS. Trindade. A sua vida e missão nascem 
do amor com que Deus se ama. A família encarna no mundo a figura de Cristo e 
da Igreja. Chama-se Igreja doméstica, célula viva do Corpo Místico de Cristo.  
Vamos acreditar no amor. Da família de Nazaré vem a luz e a salvação. 
  
 



ACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIAL 
SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:    
 
Acabamos de viver a celebração do 
Natal do Senhor e, como é tradição, 
nela não falta o encontro da Família à 
volta da mesa, na Consoada, e a Missa Missa Missa Missa 
do Galodo Galodo Galodo Galo. 
Segundo a tradição romana, que se 
conhece desde o século IV, cada 
sacerdote pode celebrar três missas no 
Natal. O Missal Romano manteve este 
costume. A primeira destas missas é 
conhecida entre os católicos por "Missa 
do Galo" e costuma ser iniciada à meia-
noite  (Missa in nocte ou Missa in galli 
cantu), hora a que a tradição liga o 
nascimento do Menino Jesus, a segunda 
é a "Missa da Aurora" (Missa in aurora) e 
a terceira é a "Missa do Dia" (Missa in 
die). 
Certamente que a designação de Missa Missa Missa Missa 
do Galodo Galodo Galodo Galo é a que mais curiosidade 
desperta. Não existem dados concretos 
sobre a origem desta designação, mas 
várias lendas e tradições lhe estão 
associadas. A mais corrente refere que 
no século IV, a comunidade cristã de 
Jerusalém ia em peregrinação a Belém, 
para celebrar a Missa do Natal na 
primeira vigília da noite dos judeus, na 
hora do primeiro canto do galo, 
mencionado por Jesus na traição de 
Pedro (Mt. 26,34 e  Mc 14,68.72). 
Por isso, a Missa da meia-noite no 
Natal, se chama Missa do Galo, à hora 
do primeiro canto do galo. A Missa do 
Galo é celebrada, em Roma, pelo Papa, 
desde o século V, na Basílica de Santa 
Maria Maior. Foi-se, depois, espalhando 
por todas as comunidades cristãs.  
O nascimento de Jesus veio trazer a Luz 
ao Mundo. O galo, cantando ao 
alvorecer do dia, anuncia o nascer do 
sol. Assim, o galo passou a simbolizar 
vigilância, fidelidade e testemunho 
cristão. Por isso, a partir do século IX o 
galo começa a figurar no campanário 
de muitas igrejas. 
(A C R) 

    FESTA DA EPIFANIA DO SENHORFESTA DA EPIFANIA DO SENHORFESTA DA EPIFANIA DO SENHORFESTA DA EPIFANIA DO SENHOR                    05050505----00001111----2012012012014444    

Viemos do Oriente adorar o ReiViemos do Oriente adorar o ReiViemos do Oriente adorar o ReiViemos do Oriente adorar o Rei    

Evangelho segundo São Mateus (Mt  2, 1-12) 

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, quando 
chegaram a Jerusalém uns Magos vindos do Oriente. «Onde está – perguntaram 
eles – o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente 
e viemos adorá-l’O». Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e, com 
ele, toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e 
escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles 
responderam: «Em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo Profeta: ‘Tu, 
Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais 
cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o Pastor de Israel, meu 

povo’». Então Herodes mandou chamar 
secretamente os Magos e pediu-lhes informações 
precisas sobre o tempo em que lhes tinha 
aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e 
disse-lhes: «Ide informar-vos cuidadosamente 
acerca do Menino; e, quando O encontrardes, 
avisai-me, para que também eu vá adorá-l’O». 
Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a 
estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua 
frente e parou sobre o lugar onde estava o 
Menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. 
Entraram na casa, viram o Menino com Maria, sua 
Mãe, e, prostrando-se diante d’Ele, adoraram-
n’O. Depois, abrindo os seus tesouros, 

ofereceram-Lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E, avisados em sonhos para não 
voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho.      

CCCCOMENTÁRIOOMENTÁRIOOMENTÁRIOOMENTÁRIO    

A festa dos Magos prolonga a alegria do mistério do Natal. Revela-se o mistério, 
dobram-se os joelhos. Abra cada um de nós o coração como presente, trazido de 
longe, da nossa pobreza, em homenagem ao Rei que nos nasceu.  
Natal celebra o nascimento do Salvador; Epifania manifesta o Verbo de Deus em 
Pessoa, eternamente gerado no seio do Pai. Na noite de Natal os Anjos cantam; 
na vinda dos Magos o mundo adora. A ternura de um Menino revela-nos a face 
de Deus.  
O mistério da Epifania atualiza em nós estrelas de graça, buscas e encontros. 

    01 de Janeiro 20101 de Janeiro 20101 de Janeiro 20101 de Janeiro 2014444    ----        Dia Mundial da PazDia Mundial da PazDia Mundial da PazDia Mundial da Paz        

        
Fraternidade:Fraternidade:Fraternidade:Fraternidade: 
Fundamento e caminho 
para a Paz  
 
 

OOOO            Boletim Pedras VivasBoletim Pedras VivasBoletim Pedras VivasBoletim Pedras Vivas        
desejadesejadesejadeseja----lhe ulhe ulhe ulhe um Anom Anom Anom Ano        

ccccheio daheio daheio daheio da    VVVVerdadeira PAZerdadeira PAZerdadeira PAZerdadeira PAZ....    
 A sua A sua A sua A sua opinião éopinião éopinião éopinião 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. 

 


