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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
VEM ESPÍRITO SANTO 

Festa de Pentecostes em Jerusalém que 
já se celebrava desde o tempo de 
Moisés, 50 dias depois da Páscoa. 
Encontravam-se aí muitos Judeus 
piedosos de várias nações que foram 
surpreendidos por aqueles homens que 
falavam sem medo, anunciando Jesus 
ressuscitado, 
falando todas as línguas. Aqueles 
homens, que horas antes estavam 
medrosos, fechados numa sala, realizam 
agora prodígios, porque sobre ele 
soprou impetuoso e com línguas de fogo  
o Espírito Santo.  
Mas será que este acontecimento foi 
algo histórico para recordar ou continua 
hoje a acontecer? Ouçamos o Papa 
Francisco: “Os discípulos foram 
revestidos de poder do alto e começaram 
a falar com coragem e a liberdade do 
Espírito Santo. A Igreja é chamada, hoje, 
a ser sempre assim, capaz de 
surpreender anunciando a todos que 
Jesus Cristo venceu a morte. Justamente 
para essa missão Jesus ressuscitado deu 
o seu Espírito à Igreja. Uma Igreja que 
não tem a capacidade de surpreender é 
uma Igreja fraca”. “A Igreja de “A Igreja de “A Igreja de “A Igreja de 
Pentecostes é uma Igreja que não hesita Pentecostes é uma Igreja que não hesita Pentecostes é uma Igreja que não hesita Pentecostes é uma Igreja que não hesita 
em ir para fora, ao encontro das em ir para fora, ao encontro das em ir para fora, ao encontro das em ir para fora, ao encontro das 
pessoas, para anunciar a mensagem que pessoas, para anunciar a mensagem que pessoas, para anunciar a mensagem que pessoas, para anunciar a mensagem que 
lhe foi confiada, embora essa mensagem lhe foi confiada, embora essa mensagem lhe foi confiada, embora essa mensagem lhe foi confiada, embora essa mensagem 
pepepeperturbe e inquiete as consciênciasrturbe e inquiete as consciênciasrturbe e inquiete as consciênciasrturbe e inquiete as consciências”. 
E nós que fomos batizados, recebemos 
os dons do Espírito Santo e somos 
membros desta Igreja? Estamos prontos 
a anunciar a todos que Jesus Cristo 
venceu a morte e que a esperança pode 
transformar as suas vidas? É possível 
fazê-lo pedindo ao Espírito Santo que 
venha renovar os nossos corações e as 
nossas mentes, pois Ele através de nós 
pode realizar maravilhas. 
O que aconteceu em Pentecostes não foi 
um episódio que passou mas o 
cumprimento da promessa de Jesus: “Vós 
fareis coisas maiores do que aquelas que 
Eu fiz.” Estas palavras são para nós, aqui 
e agora. Se vivermos na graça de Deus e 
amarmos os irmãos, Ele estará connosco 
sempre, por isso não nos cansemos de 
implorar: Vem, Espírito Santo, ilumina as 
nossas vidas, batiza-nos com o óleo da 
unção, reinflama os carismas com fervor, 
para que possamos transbordar amor. 
(M M A) 

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        
Dia 15/06 Dia 15/06 Dia 15/06 Dia 15/06 – Dia Diocesano da FamíliaDia Diocesano da FamíliaDia Diocesano da FamíliaDia Diocesano da Família    

    Dia 21/06 Dia 21/06 Dia 21/06 Dia 21/06 –    09:30h; Plenário do CPPCPPCPPCPP ---- Conselho Paroquial de PastoralConselho Paroquial de PastoralConselho Paroquial de PastoralConselho Paroquial de Pastoral    

Dia 22/06 Dia 22/06 Dia 22/06 Dia 22/06 ––––    Festa do Corpo de DeusFesta do Corpo de DeusFesta do Corpo de DeusFesta do Corpo de Deus    
16:00h; Na Igreja da Trindade, Hora de Adoração Eucarística, 

seguida da tradicional Procissão do Corpo de Deus    

Dia 24/06 Dia 24/06 Dia 24/06 Dia 24/06 ––––    Dia de São JoãoDia de São JoãoDia de São JoãoDia de São João    

Dia 28/06 Dia 28/06 Dia 28/06 Dia 28/06 ––––    Peregrinação Nacional da Família  Claretiana a FátimaPeregrinação Nacional da Família  Claretiana a FátimaPeregrinação Nacional da Família  Claretiana a FátimaPeregrinação Nacional da Família  Claretiana a Fátima    

Dia 28/06 Dia 28/06 Dia 28/06 Dia 28/06 – 19:00h; Eucaristia de Encerramento do Ano      Pastoral 

Dia 28/06 Dia 28/06 Dia 28/06 Dia 28/06 – 20:00h; Arraial Popular de S. Pedro Arraial Popular de S. Pedro Arraial Popular de S. Pedro Arraial Popular de S. Pedro  

Eucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da Catequese    

Dia 15/06 Dia 15/06 Dia 15/06 Dia 15/06 – 09:30h;    Festa da Profissão de Fé Festa da Profissão de Fé Festa da Profissão de Fé Festa da Profissão de Fé     

(Durante o mês de Junho mantêm-se a Eucaristia  
das 10:00 horas, aos Domingos) 

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  FESTA  DA  FESTA  DA  FESTA  DA  SANTSANTSANTSANTÍSSIMA TRINDADEÍSSIMA TRINDADEÍSSIMA TRINDADEÍSSIMA TRINDADE                                                15151515----00006666----2012012012014444    

Deus enviou o seu Filho ao mundo,Deus enviou o seu Filho ao mundo,Deus enviou o seu Filho ao mundo,Deus enviou o seu Filho ao mundo,    
para que o mundo seja salvo por Elepara que o mundo seja salvo por Elepara que o mundo seja salvo por Elepara que o mundo seja salvo por Ele    

Evangelho segundo São João (Jo 3, 16-18) 

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: «Deus 
amou tanto o mundo que entregou o seu Filho 
Unigénito, para que todo o homem que acredita n’Ele 
não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus 
não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o 
mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. 
Quem acredita n’Ele não é condenado, mas quem 
não acredita n'Ele já está condenado, porque não 
acreditou no nome do Filho Unigénito de Deus». 

    

COMENTÁRIO COMENTÁRIO COMENTÁRIO COMENTÁRIO  

A festa da Santíssima Trindade celebra a obra das Três Pessoas Divinas, síntese e 
plenitude de todas as festas. Nela tudo começa e por Ela tudo acaba. A sua 
grandeza não é solidão, mas comunidade das Três Pessoas, na unidade de uma 
só natureza.  
O Mistério da Trindade revelou-se na Encarnação. O Menino que vai nascer 
“será chamado Filho do Altíssimo”, e tudo acontecerá porque  “o Espírito Santo 
virá sobre ti. A salvação do Filho é obra do amor do Pai, confirmada e 
continuada pela efusão do seu Espírito.  
O amor de Deus revela-se no amor misericordioso. No mistério da Trindade se 
gerou e edifica a comunidade cristã.  
A Igreja é a imagem da Trindade: diversidade das pessoas na unidade do amor. 



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

No domingo, 8 de junho de 2014, 
aconteceu um evento histórico de 
grande importância, quando o Papa 
Francisco, o Presidente de Israel, Shimon 
Peres, o Presidente da Palestina, 
Mahmoud Abbas, e o Patriarca 
Ecumênico de Constantinopla, 
Bartolomeu I, se encontraram para rezar 
pela paz na Terra Santa. 
O momento de oração foi dividido em 
três partes, seguindo a ordem 
cronológica das religiões: judeus, 
cristãos e muçulmanos. Todos puseram 
em comum as suas preces em favor da 
paz. 
O Presidente de Israel destacou que a 
inspiração do Papa vem de encontro ao 
desejo de todos pela paz e afirmou que 
é preciso pôr fim aos gritos, à violência 
e aos conflitos e que a verdadeira paz se 
torne possível em breve.  
No seu discurso, o Presidente da 
Palestina agradeceu ao Santo Padre por 
ter promovido “este importante 
encontro” no Vaticano e destacou que a 
visita do Santo Padre à Palestina foi 
muito apreciada. 
O Papa Francisco no seu discurso 
agradeceu aos dois presidentes terem 
aceitado o seu convite bem como ao 
Patriarca Bartolomeu I, afirmando que a 
presença dos presidentes foi um grande 
sinal de fraternidade e expressão 
concreta de confiança em Deus. O 
Pontífice recordou que este momento de 
oração foi acompanhado por 
muitíssimas pessoas, de diferentes 
culturas, pátrias, línguas e religiões, 
unidas no mesmo pedido de paz. 
Recordou ainda o Papa    que    a história a história a história a história 
ensina que as meras forças pessoais não ensina que as meras forças pessoais não ensina que as meras forças pessoais não ensina que as meras forças pessoais não 
bbbbastam, por isso, o encontro deste astam, por isso, o encontro deste astam, por isso, o encontro deste astam, por isso, o encontro deste 
domingo destaca que é necessária a domingo destaca que é necessária a domingo destaca que é necessária a domingo destaca que é necessária a 
ajuda do Senhor e salienta que não ajuda do Senhor e salienta que não ajuda do Senhor e salienta que não ajuda do Senhor e salienta que não 
renunciam às suas responsabilidades renunciam às suas responsabilidades renunciam às suas responsabilidades renunciam às suas responsabilidades 
mas invocam a Deus como ato de mas invocam a Deus como ato de mas invocam a Deus como ato de mas invocam a Deus como ato de 
supremasupremasupremasuprema responsabilidade perante as responsabilidade perante as responsabilidade perante as responsabilidade perante as 
suas consciências e diante dos seus suas consciências e diante dos seus suas consciências e diante dos seus suas consciências e diante dos seus 
povospovospovospovos. 
Por fim, o Pontífice fez uma oração de 
súplica, pedindo ao Senhor a sua ajuda 
para alcançar a paz e coragem para 
dizer: “nunca mais a guerra”nunca mais a guerra”nunca mais a guerra”nunca mais a guerra”. 
Após os discursos, os quatro líderes 
saudaram-se e plantaram uma árvore de 
oliveira como sinal do desejo comum de 
paz. 
(M M A) 

                    FESTA  DO  FESTA  DO  FESTA  DO  FESTA  DO  CORPO E SANGUE DE CRISTOCORPO E SANGUE DE CRISTOCORPO E SANGUE DE CRISTOCORPO E SANGUE DE CRISTO                                22222222----00006666----2012012012014444    

A minha carne é verdadeira comida,A minha carne é verdadeira comida,A minha carne é verdadeira comida,A minha carne é verdadeira comida,    
o meu sangue é verdadeira bebidao meu sangue é verdadeira bebidao meu sangue é verdadeira bebidao meu sangue é verdadeira bebida    

Evangelho segundo São João (Jo 6, 51-58) 

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: «Eu sou o pão vivo descido do Céu. 
Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que Eu hei-de dar é a minha 

Carne, que Eu darei pela vida do mundo». Os 
judeus discutiam entre si: «Como pode Ele dar-
nos a sua Carne a comer?». Jesus disse-lhes: 
«Em verdade, em verdade vos digo: Se não 
comerdes a Carne do Filho do homem e não 
beberdes o seu Sangue, não tereis a vida em 
vós. Quem come a minha Carne e bebe o meu 
Sangue tem a vida eterna; e Eu o ressuscitarei 
no último dia. A minha Carne é verdadeira 
comida e o meu Sangue é verdadeira bebida. 
Quem come a minha Carne e bebe o meu 
Sangue permanece em mim e Eu nele. Assim 
como o Pai, que vive, Me enviou, e Eu vivo pelo 
Pai, também aquele que Me come viverá por 

Mim. Este é o pão que desceu do Céu; não é como aquele que os vossos pais 
comeram, e morreram; quem comer deste pão viverá eternamente». 

    CCCCOMENTÁRIOOMENTÁRIOOMENTÁRIOOMENTÁRIO    

O Corpo de Deus é o Pão Vivo que desceu do céu. À fome essencial que habita 
no coração do homem, a resposta de Deus só podia ser pão. O Verbo fez-se Pão 
para ser comido entre nós.  
Desde a Encarnação que se prepara a mesa e todos somos convidados para a 
festa do Cordeiro. A Eucaristia prolonga o mistério da Encarnação e da Cruz. A 
Eucaristia incorpora-nos a Cristo ressuscitado e transforma-nos à sua imagem. 
Na Eucaristia se esconde o Pão dos ressuscitados, o outro alimento que os 
sentidos não sabem, sustento de vida eterna. Não há Eucaristia sem comunhão. 
Por isso, a minha vida cristã exige comungar e partilhar, comer e ser comido. 
 

  

RecordandoRecordandoRecordandoRecordando    

aaaassss    

FestaFestaFestaFestassss        

da da da da     

Primeira Primeira Primeira Primeira 

Comunhão Comunhão Comunhão Comunhão 

2014201420142014    

    

    

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.      
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