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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

A Festa do Encontro 

No passado Domingo comemorou-se a 
Festa da Apresentação do Senhor e 
também da Purificação de Nossa 
Senhora, ou das Candeias, a festa da 
Luz, pois Jesus foi saudado pelo velho 
Simeão como a luz que veio para 
iluminar os povos. Esta data foi ainda 
dedicada ao Dia Mundial da Vida 
Consagrada que o Beato João Paulo 
celebrou pela primeira vez em 1997. 
O Papa Francisco chama à “Festa da 
Apresentação”, “Festa do Encontro”. 
Aquele momento em que os jovens 
Maria e José, com o seu recém-nascido, 
se encontram com Simeão e Ana que 
eram idosos. “Acontece aqui o encontro 
entre Jesus e o seu povo”. “Neste 
encontro entre a Sagrada Família e estes 
dois representantes do povo santo de 
Deus, é Jesus que está no centro”, 
sublinha o Papa. 
Diz ainda: “É um encontro entre os 
jovens cheios de alegria no observar a 
Lei do Senhor e os idosos cheios de 
alegria pela ação do Espírito Santo. É 
um singular encontro entre a 
observância e a profecia, onde os jovens 
são os observadores e os idosos são os 
proféticos”!  
Chama a atenção para a harmonia 
entre gerações: “Faz bem aos idosos 
comunicar a sabedoria aos jovens; e faz 
bem aos jovens acolher este património 
de experiência e de sabedoria, e levá-lo 
adiante, não para protegê-lo em um 
saco, mas para levá-lo adiante 
enfrentando os desafios que a vida nos 
apresenta”. 
O Papa dirige também uma palavra aos 
consagrados: 
“À luz desta cena evangélica olhamos a 
vida consagrada como um encontro com 
Cristo: é Ele que vem a nós, trazido por 
Maria e José, e somos nós que vamos a 
Ele, guiados pelo Espírito Santo. Mas no 
centro está Ele. Ele move tudo, Ele nos 
atrai ao Templo, à Igreja, onde podemos 
encontrá-Lo, reconhecê-Lo, acolhê-Lo, 
abraçá-Lo”, e rezou pelas vocações, 
para que os jovens respondam ao 
Senhor que os chama a consagrar-se 
totalmente ao serviço desinteressado aos 
irmãos. 
(M M A) 

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        
Dia 11/02 Dia 11/02 Dia 11/02 Dia 11/02 – 15.00h; Reunião Grupo Esperança e Vida 

Dia 15/02 Dia 15/02 Dia 15/02 Dia 15/02 –    14.00h – 18.00h; Aventura da Catequese; Aventura da Catequese; Aventura da Catequese; Aventura da Catequese    
Festa- Convívio da Catequese das Paróquias da Vigararia Porto Nascente  
no Colégio dos Salesianos  

Dia 15/02Dia 15/02Dia 15/02Dia 15/02 – Dia Paroquial do DoenteDia Paroquial do DoenteDia Paroquial do DoenteDia Paroquial do Doente    ----    15.00h; Missa e Santa Unção  

Dia 16/02Dia 16/02Dia 16/02Dia 16/02 – 15.30h; Tarde de Louvor e OraçãoTarde de Louvor e OraçãoTarde de Louvor e OraçãoTarde de Louvor e Oração  
orientada pela Comunidade Canção NovaComunidade Canção NovaComunidade Canção NovaComunidade Canção Nova 

Dias 22/2, 1/3, 8/3 e 15/3Dias 22/2, 1/3, 8/3 e 15/3Dias 22/2, 1/3, 8/3 e 15/3Dias 22/2, 1/3, 8/3 e 15/3 – 21.30h; Curso de Noivos (CPM)Curso de Noivos (CPM)Curso de Noivos (CPM)Curso de Noivos (CPM) 
Inscrições na Secretaria Paroquial até 15/02. 

Eucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da Catequese    

Dia 09/02Dia 09/02Dia 09/02Dia 09/02 – 10.00h; animada pela Catequese da Semana  

Dia 16/02Dia 16/02Dia 16/02Dia 16/02 – 10.00h; animada pelo 1.º 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        LLLLITÚRGICOSITÚRGICOSITÚRGICOSITÚRGICOS    
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Vós sois a luz do mundoVós sois a luz do mundoVós sois a luz do mundoVós sois a luz do mundo        

Evangelho segundo São Mateus (Mt  5, 13-16) 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Vós sois o sal da terra. Mas se ele perder a 
força, com que há-de salgar-se? Não serve 
para nada, senão para ser lançado fora e 
pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. 
Não se pode esconder uma cidade situada 
sobre um monte; nem se acende uma lâmpada 
para a colocar debaixo do alqueire, mas sobre 
o candelabro, onde brilha para todos os que 
estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz 
diante dos homens, para que, vendo as vossas 
boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está 
nos Céus». 

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

O sal da terra e a luz do mundo é Cristo. Como fermento metido na massa, 
transforma as realidades humanas e dá-lhes já neste mundo o sabor antecipado 
do real e definitivo. 
Ser cristão é saber Cristo, saboreá-lo. Tenho de tomar-lhe o gosto para O saber 
anunciar. O cristão é o bom apreciador de Cristo. Como Paulo, “não devia saber 
mais nada senão Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado”.  
O cristão, à maneira do sal, dissolve-se em Cristo e nos outros. Ser luz é amar. 
Ser luz supõe comunhão. 
 



ACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIAL 
SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:    
O Renovamento Carismático CatRenovamento Carismático CatRenovamento Carismático CatRenovamento Carismático Católicoólicoólicoólico 
(RCC), por vezes também designado 
como Renovação Carismática Católica, 
surgiu na Igreja há 47 anos47 anos47 anos47 anos como uma 
onda de renovação da graça do 
Pentecostes que a percorre impelida pelo 
Espírito Santo. 
Ao convocar o Concílio Vaticano II, o 
Papa João XXIII pedia ao Senhor que 
renovasse, na nossa época, as 
maravilhas de então “como um novo 
Pentecostes”. E, na verdade, pouco 
depois do encerramento do Concílio 
surge o Renovamento Carismático na 
Igreja Católica. 
Tudo começou com alguns professores e 
alunos da Universidade do Espírito Santo 
de Duquesne, em Pittsburg, nos Estados 
Unidos da América, que se reuniam 
frequentemente para partilhar as suas 
experiências de fé. Todos reconheciam, 
porém, um certo vazio no fundo de si 
mesmos, falta de dinamismo e uma clara 
tibieza nas suas orações e actividades 
apostólicas.  
Inspirados no testemunho de um pastor 
pentecostal americano que se dedicava 
a jovens drogados de Nova York, e onde 
o Espírito Santo operava numerosas 
conversões, decidiram então, de 17 a 19 
de Fevereiro deFevereiro deFevereiro deFevereiro de    1967196719671967, realizar um retiro 
de fim-de-semana conjuntamente com o 
capelão da Universidade. Durante todo 
o retiro imploraram a efusão do Espírito 
Santo. 
Muitos dos presentes, nesse fim-de-
semana, tiveram a certeza de que a sua 
oração fora ouvida pela transformação 
interior e pela alegria espiritual que 
sentiram, naquela experiência de 
Pentecostes, pessoal e comunitária. Isto 
foi para eles uma verdadeira 
“actualização de Pentecostes”…. Sem 
Fundador, tinha nascido o Renovamento 
Carismático Católico ! 
Esta experiencia foi partilhada com 
amigos de outras universidades que 
pediram que rezassem também por eles, 
para que as suas vidas se tornassem 
profundamente cristãs…. Tornaram-se 
“homens novos”…pela Efusão do Efusão do Efusão do Efusão do 
Espírito SantoEspírito SantoEspírito SantoEspírito Santo ou Batismo no Espírito Batismo no Espírito Batismo no Espírito Batismo no Espírito 
SantoSantoSantoSanto. 
Graças à força imparável do Espírito 
essa chama propagou-se como incêndio 
em folha seca, invadiu os cinco 
continentes e tocou, nestes 47 anos, a 
vida de mais de 130 milhões de 
pessoas. 
A célula base do RCC é o Grupo de Grupo de Grupo de Grupo de 
OraçãoOraçãoOraçãoOração contando-se cerca de 150.000 
a nível mundial, dos quais cerca de 400 
em Portugal, onde se iniciou em 1974. 
(A C R) 

                     V I V I V I V I         DOMINGO DO TEMPO COMUMDOMINGO DO TEMPO COMUMDOMINGO DO TEMPO COMUMDOMINGO DO TEMPO COMUM                            16161616----00002222----2012012012014444    

Foi dito aos antigos... Eu, porém, digoFoi dito aos antigos... Eu, porém, digoFoi dito aos antigos... Eu, porém, digoFoi dito aos antigos... Eu, porém, digo----vos...vos...vos...vos...        

Evangelho segundo São Mateus (Mt  5, 20-22.27-28.33-34.37) 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Se a vossa justiça não 
superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no 
reino dos Céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: 
‘Não matarás; quem matar será submetido a 
julgamento’. Eu, porém, digo-vos: Todo aquele 
que se irar contra o seu irmão será submetido a 
julgamento. Ouvistes que foi dito: ‘Não cometerás 
adultério’. Eu, porém, digo-vos: Todo aquele que 
olhar para uma mulher com maus desejos já 
cometeu adultério com ela no seu coração. 
Ouvistes ainda que foi dito aos antigos: ‘Não 
faltarás ao que tiveres jurado, mas cumprirás 
diante do Senhor o que juraste’. Eu, porém, digo-
vos que não jureis em caso algum. A vossa linguagem deve ser: ‘Sim, sim; não, 
não’. O que passa disto vem do Maligno».  

CCCCOMENTÁRIOOMENTÁRIOOMENTÁRIOOMENTÁRIO    

Jesus vem fazer novas todas as coisas. Todos lhe chamam Mestre. “Fala como 
quem tem autoridade”. Não se apresenta como intérprete da Lei, à maneira de 
qualquer escriba, mas como intérprete do Pai e lição de si mesmo. “Foi-vos dito, 
mas Eu digo-vos”.  
Cristo é o senhor da Lei, senhor do sábado. “A plenitude da Lei está no Amor”.  
Na Lei Nova de Cristo o Espírito Santo é Lei. Se vivermos encadeados em normas 
e estruturas, solta o Espírito gemidos inenarráveis. Amor é Lei. Isto basta. 

ParticipeParticipeParticipeParticipe    nas atividades da nas atividades da nas atividades da nas atividades da 
ComunidadeComunidadeComunidadeComunidade 

  

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. 

 


