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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
A alegria do Sim para sempre  
No dia em que se celebra São Valentim, 
Dia dos NamoradosDia dos NamoradosDia dos NamoradosDia dos Namorados, o Papa Francisco 
encontrou- se no Vaticano com 25 mil 
noivos, sendo o tema escolhido "A 
alegria do Sim para sempre", fazendo-
lhes um pedido: “vivam sem medo das “vivam sem medo das “vivam sem medo das “vivam sem medo das 
escolhas definitivas”escolhas definitivas”escolhas definitivas”escolhas definitivas”.  
Três casais de noivos, fizeram cada um 
deles uma pergunta ao Papa, sendo a 
primeira sobre a dificuldade e o medo 
de um compromisso “para sempre” à 
qual Francisco respondeu: “Estais a 
preparar-vos para crescer juntos, 
construir esta casa, para viver juntos 
para sempre. Não queiram fundá-la 
sobre a areia dos sentimentos que vão e 
vêm, mas na rocha do amor verdadeiro, 
do amor que vem de Deus. Não vos Não vos Não vos Não vos 
deixeis vencer pela ‘cultura do deixeis vencer pela ‘cultura do deixeis vencer pela ‘cultura do deixeis vencer pela ‘cultura do 
provisório’ provisório’ provisório’ provisório’ ”. 
Destacou ainda o Papa que o 
matrimónio católico implica “estar juntos 
e saber amar-se para sempre” e precisa 
da oração. “Senhor, dá“Senhor, dá“Senhor, dá“Senhor, dá----nos hoje o nos hoje o nos hoje o nos hoje o 
amor nosso de cada dia”amor nosso de cada dia”amor nosso de cada dia”amor nosso de cada dia”    foi a oração 
que sugeriu e fez repetir aos presentes, 
parafraseando o Pai-Nosso. 
 “Estar junto e saber amar-se para 
sempre é o desafio dos casais cristãos. 
Vem-me à mente o milagre da 
multiplicação dos pães: também para 
vós o Senhor pode multiplicar o voso Senhor pode multiplicar o voso Senhor pode multiplicar o voso Senhor pode multiplicar o vosso so so so 
amor e doáamor e doáamor e doáamor e doá----lo fresco e bom a cada lo fresco e bom a cada lo fresco e bom a cada lo fresco e bom a cada 
diadiadiadia”....    
Na segunda pergunta, sobre o “estilo de 
vida” de um casal e a espiritualidade 
que se deve ter no cotidiano, Francisco 
voltou a enfatizar    três palavrastrês palavrastrês palavrastrês palavras----chaves chaves chaves chaves 
para a família: “por favor”, “obrigado” para a família: “por favor”, “obrigado” para a família: “por favor”, “obrigado” para a família: “por favor”, “obrigado” 
e “desculpee “desculpee “desculpee “desculpe----me”me”me”me”. . . . E ainda aconselha: 
”nunca terminar um dia sem pedir 
perdão um ao outro, sem deixar que a 
paz regresse à nossa casa, à nossa 
família. Se aprendermos a pedir perdão 
e perdoar-nos uns aos outros, o 
matrimónio vai durar, irá em frente”.    
A terceira pergunta incidiu sobre como 
celebrar bem a festa do seu Matrimónio, 
à qual o Papa responde : ”O casamento O casamento O casamento O casamento 
deve ser uma festa cristãdeve ser uma festa cristãdeve ser uma festa cristãdeve ser uma festa cristã, não mundana, 
festa que dê testemunho do verdadeiro 
motivo da vossa alegria: a bênção do a bênção do a bênção do a bênção do 
Senhor sobre o vosso amor”. Senhor sobre o vosso amor”. Senhor sobre o vosso amor”. Senhor sobre o vosso amor”.  
A nossa Paróquia dedica um especial 
cuidado à preparação dos noivos para 
o matrimónio. Para esta importante 
causa muitos casais trabalham com 
grande entusiasmo, sacrifício e 
dedicação.  (M M A) 

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        
Dia 01/03 Dia 01/03 Dia 01/03 Dia 01/03 – 11.00h; Reunião Mensal dos Acólitos 

DDDDia 01/03 ia 01/03 ia 01/03 ia 01/03 – 20.00h; Jantar do Agrupamento de Escuteiros 

Dias  1/3, 8/3 e 15/3Dias  1/3, 8/3 e 15/3Dias  1/3, 8/3 e 15/3Dias  1/3, 8/3 e 15/3 – 21.30h; Curso de Noivos (CPM) 

Dia 02/03Dia 02/03Dia 02/03Dia 02/03 – Dia da ComunidadeDia da ComunidadeDia da ComunidadeDia da Comunidade - 12.00h; Eucaristia Solene do 35.ºAniversário da 35.ºAniversário da 35.ºAniversário da 35.ºAniversário da 
ParóquiaParóquiaParóquiaParóquia, com a participação de todos os Grupos Paroquiais 

Dia 05/0Dia 05/0Dia 05/0Dia 05/03333 – Início da QuaresmaInício da QuaresmaInício da QuaresmaInício da Quaresma    
 21.30h; Missa com Imposição das Cinzas 

Dia 06/03 Dia 06/03 Dia 06/03 Dia 06/03 –    15.00h; ; ; ; Reunião Grupo Visitadores de Doentes 

Dia 09/03Dia 09/03Dia 09/03Dia 09/03 – Festa de S. João de DeusFesta de S. João de DeusFesta de S. João de DeusFesta de S. João de Deus     

Eucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da Catequese    
Dia 23Dia 23Dia 23Dia 23////02020202 – 10.00h; animada pelo 6.º Ano 

Dia 27/02Dia 27/02Dia 27/02Dia 27/02 – 18.30h; animada pelo 3.º Ano (Catequese da Semana) 

Dia 02/03Dia 02/03Dia 02/03Dia 02/03 – Férias de CarnavalFérias de CarnavalFérias de CarnavalFérias de Carnaval     

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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Amai os vossos inimigosAmai os vossos inimigosAmai os vossos inimigosAmai os vossos inimigos        

Evangelho segundo São Mateus (Mt  5, 38-48) 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Ouvistes que foi dito aos 
antigos: ‘Olho por olho e dente por dente’. Eu, porém, digo-vos: Não resistais ao 

homem mau. Mas se alguém te bater na face 
direita, oferece-lhe também a esquerda. Se 
alguém quiser levar-te ao tribunal, para ficar 
com a tua túnica, deixa-lhe também o manto. Se 
alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma 
milha, acompanha-o durante duas. Dá a quem 
te pedir e não voltes as costas a quem te pede 
emprestado. Ouvistes que foi dito: ‘Amarás o 
teu próximo e odiarás o teu inimigo’. Eu, porém, 
digo-vos: Amai os vossos inimigos e orai por 
aqueles que vos perseguem, para serdes filhos 
do vosso Pai que está nos Céus; pois Ele faz 
nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre 
justos e injustos. Se amardes aqueles que vos 
amam, que recompensa tereis? Não fazem a 

mesma coisa os publicanos? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis 
de extraordinário? Não o fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, 
como o vosso Pai celeste é perfeito».    

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    
Talvez não façamos nada. Quem quiser ser perfeito, tem de amar todos os 
homens, até os próprios inimigos. “Se só amardes aqueles que vos amam, que 
recompensa tereis?”  
Não há vida cristã sem amar como Cristo ama. Para ser cristão não basta “amar 
o teu próximo e odiar o teu inimigo”. Isso fazem os pagãos e publicanos.  
Não basta só a justiça. Isso fazem os fariseus.  
Quando eu der a outra face, quando fizer do extraordinário a minha norma de 
vida, então serei discípulo de Cristo. 



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

No próximo dia 4 de Março a Paróquia Paróquia Paróquia Paróquia 
de Nossade Nossade Nossade Nossa    Senhora da AreosaSenhora da AreosaSenhora da AreosaSenhora da Areosa completa 
35 anos de existência35 anos de existência35 anos de existência35 anos de existência. Esta data festiva 
vem sendo celebrada já há bastantes 
anos sob a designação de Dia da Dia da Dia da Dia da 
ComunidadeComunidadeComunidadeComunidade, querendo isto significar 
que o mais importante na paróquia é a 
vivência do sentido de autêntica 
comunidade. Por razões práticas, a 
celebração acontece no domingo mais 
próximo daquela data, sendo este ano 
no dia 2 de Março. 
Esta  Paróquia  foi  criada  por  Decreto  Esta  Paróquia  foi  criada  por  Decreto  Esta  Paróquia  foi  criada  por  Decreto  Esta  Paróquia  foi  criada  por  Decreto  
Episcopal  de  D. António Ferreira Episcopal  de  D. António Ferreira Episcopal  de  D. António Ferreira Episcopal  de  D. António Ferreira 
Gomes com data de 4 de Março de Gomes com data de 4 de Março de Gomes com data de 4 de Março de Gomes com data de 4 de Março de 
1979197919791979 e teve a sua génese no Centro de 
Culto dos Padres do Coração de Maria 
(Claretianos), nessa altura situado na 
Rua de Costa Cabral, 2395. Com 
efeito, a partir deste Centro de Culto foi-
se desenvolvendo uma significativa ação 
evangelizadora, apostólica e sócio-
caritativa na zona circunvizinha que deu 
origem ao nascimento duma pequena 
mas muito dinâmica comunidade.  
Por proposta do Superior Provincial dos 
Padres Claretianos, o Bispo do Porto, D. 
António Ferreira Gomes, nomeou, como 
primeiro pároco desta paróquia, o Padre 
José Martins Maia que exerceu essa 
missão até ao ano 2000, altura em 
assumiu novas funções na Congregação 
Claretiana, tendo sido substituído pelo 
Padre José Pires Diz. Continuou, porém, 
a manter com a paróquia de que foi 
fundador, uma forte ligação funcional e 
até afetiva, agora como Vigário 
Paroquial. 
Falando do Aniversário da Paróquia é 
oportuno assinalar que dois dos seus 
mais antigos Grupos Paroquiais estão a 
celebrar o 30.º aniversário30.º aniversário30.º aniversário30.º aniversário da sua 
fundação. São eles o Agrupamento de Agrupamento de Agrupamento de Agrupamento de 
EscuteirosEscuteirosEscuteirosEscuteiros, já referido no Boletim Pedras 
Vivas N.º 148, e o Grupo do Grupo do Grupo do Grupo do 
Renovamento Carismático “Escuta Renovamento Carismático “Escuta Renovamento Carismático “Escuta Renovamento Carismático “Escuta 
Israel”Israel”Israel”Israel”.  
Este último nasceu em Novembro de 
1983 e celebrou o seu 30.º aniversário 
no passado dia 16 de Fevereiro com 
uma tarde de Oração e Louvor em que 
participou a Comunidade Canção 
Nova. Neste Grupo aprende-se e vive-se 
que “rezar é relacionar-se com Deus 
que nos ama e de Quem tudo 
recebemos. Por isso O Louvamos, Lhe 
agradecemos e O trazemos para as 
nossas vidas”.  
(A C R)   
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Não vos inquieteis com o dia de amanhãNão vos inquieteis com o dia de amanhãNão vos inquieteis com o dia de amanhãNão vos inquieteis com o dia de amanhã    

Evangelho segundo São Mateus (Mt  6, 24-34) 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Ninguém pode servir a dois 
senhores, porque ou há-de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e 
desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo: 
«Não vos preocupeis, quanto à vossa vida, com o que haveis de comer, nem, 

quanto ao vosso corpo, com o que haveis de 
vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o 
corpo mais do que o vestuário? Olhai para as 
aves do céu: não semeiam nem ceifam nem 
recolhem em celeiros; o vosso Pai celeste as 
sustenta. Não valeis vós muito mais do que 
elas? Quem de entre vós, por mais que se 
preocupe, pode acrescentar um só côvado à sua 
estatura? E porque vos inquietais com o 
vestuário? Olhai como crescem os lírios do 
campo: não trabalham nem fiam; mas Eu vos 
digo: nem Salomão, em toda a sua glória, se 
vestiu como um deles. Se Deus assim veste a 
erva do campo, que hoje existe e amanhã é 

lançada ao forno, não fará muito mais por vós, homens de pouca fé? Não vos 
inquieteis, dizendo: ‘Que havemos de comer? Que havemos de beber? Que 
havemos de vestir?’ Os pagãos é que se preocupam com todas estas coisas. Bem 
sabe o vosso Pai celeste que precisais de tudo isso. Procurai primeiro o reino de 
Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Portanto, não 
vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã tratará das suas 
inquietações. A cada dia basta o seu cuidado». 

CCCCOMENTÁRIOOMENTÁRIOOMENTÁRIOOMENTÁRIO    

O cristão está no mundo sem ser do mundo. Recebemos por encargo sujeitar a 
terra e transformá-la na morada digna dos Filhos de Deus.  
Não somos escravos, mas livres. Por isso, que ninguém se deixe dominar pela 
obsessão de cuidados materiais, invertendo a ordem dos valores. Procurai 
primeiro o Reino de Deus.  
O cristão tem por herança a insondável riqueza de Cristo. O Reino de Deus é 
difícil. Exige alerta e revisão constante, mas vale a pena. 

AssimAssimAssimAssim    nasceu a Paróquia N. S. Areosanasceu a Paróquia N. S. Areosanasceu a Paróquia N. S. Areosanasceu a Paróquia N. S. Areosa 

            (Imagem do Decreto Episcopal de criação da Paróquia de Nossa Senhora da areosa)    

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. 

 


