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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
O São João no Porto  

Parece-me ainda ouvir e sentir a grande 
festa de São João no Porto, a noite mais 
longa, onde parecem esquecidas 
querelas e contendas e o povo se sente 
irmanado numa alegria contagiante. 
Sempre me encantou o sentido de 
fraternidade que se respira nesta noite 
de risadas e cantigas em que os balões 
enchem o céu parecendo querer tirar o 
lugar às estrelas. 
E é bem merecida esta festa! Mas, a 
maior parte dos que nela se deleitam 
saberão quem foi São João BatistaSão João BatistaSão João BatistaSão João Batista? É 
justo que mais alguma coisa se saiba 
deste santo que foi o precursor do 
Messias e cujo dia do nascimento é 
também chamado de "Aurora da 
Salvação". É o único santo, além de 
Nossa Senhora, em que se festeja o 
nascimento, porque a Igreja vê nele a 
preanunciação do Natal de Cristo. Ele é 
o    anel de ligação entre a antiga e a anel de ligação entre a antiga e a anel de ligação entre a antiga e a anel de ligação entre a antiga e a 
nova aliançanova aliançanova aliançanova aliança, foi o último profeta e o foi o último profeta e o foi o último profeta e o foi o último profeta e o 
primeiro apóstoloprimeiro apóstoloprimeiro apóstoloprimeiro apóstolo. 
Filho muito desejado por seus pais, 
Isabel e Zacarias, ela estéril e os dois de 
idade avançada, João saltou no ventre 
materno quando a Virgem Maria saudou 
sua mãe que exclamou em alta voz: 
“Bendita sois vós entre as mulheres, e 
bendito é o fruto do vosso ventre.” Os 
dois ficaram cheios do Espírito Santo. 
João anunciava a vinda do Messias 
prometido, enquanto de si mesmo deu 
este testemunho:  
"Eu sou a voz do que clama no deserto: 
Endireitarei o caminho do Senhor...". 
Aos que o confundiam com Jesus, 
afirmava com humildade: "Eu não sou o 
Cristo". “Não sou digno de desatar a 
correia da Sua sandália".  
A sua originalidade era o convite a 
receber a ablução com água no Rio 
Jordão, prática chamada batismo. Por 
isso o seu apelido de Batista. Teve a 
grande missão de batizar o próprio 
Jesus. Ele apresentou oficialmente 
Cristo, como Messias, ao povo, com 
estas palavras: "Eis o Cordeiro de Deus 
que tira os pecados do mundo...” 
São João Batista, cujo martírio é 
celebrado a 29 de Agosto, é um dos 
santos mais populares em todo o mundo 
cristão.  (M M A)  

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        
Dia 28/Dia 28/Dia 28/Dia 28/06 06 06 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     

    Dia 06/07 Dia 06/07 Dia 06/07 Dia 06/07 –    16:00h;    Crisma de Jovens e AdultosCrisma de Jovens e AdultosCrisma de Jovens e AdultosCrisma de Jovens e Adultos da 
 Vigararia Porto Nascente, na Sé Catedral 

    

Dia 12/07 Dia 12/07 Dia 12/07 Dia 12/07 –    21.30h;  Concerto de Verão Concerto de Verão Concerto de Verão Concerto de Verão     “A Ilha do Tesouro”“A Ilha do Tesouro”“A Ilha do Tesouro”“A Ilha do Tesouro”  
                                  pela Escola de Música Santa Cecília,  

no  Multiusos da Paróquia 

Eucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da Catequese    

Recomeçam em Setembro em data a anunciar.Recomeçam em Setembro em data a anunciar.Recomeçam em Setembro em data a anunciar.Recomeçam em Setembro em data a anunciar.    

Encontros de Formação e Encontros de Formação e Encontros de Formação e Encontros de Formação e Oração CarismáticaOração CarismáticaOração CarismáticaOração Carismática 

Todas as quartas-feiras das 15.00h às 16.30h. 
 

TEXTOSTEXTOSTEXTOSTEXTOS        LITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOS    
                        FESTA FESTA FESTA FESTA de S. PEDRO e S. PAULOde S. PEDRO e S. PAULOde S. PEDRO e S. PAULOde S. PEDRO e S. PAULO                                                29292929----00006666----2012012012014444    

Tu és Pedro e darTu és Pedro e darTu és Pedro e darTu és Pedro e dar----tetetete----ei as chaves do reino dos Céusei as chaves do reino dos Céusei as chaves do reino dos Céusei as chaves do reino dos Céus    

Evangelho segundo São Mateus (Mt 16, 13-19) 

Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe 
e perguntou aos seus discípulos: «Quem dizem os homens que é o Filho do 
homem?». Eles responderam: «Uns dizem que é 
João Baptista, outros que é Elias, outros que é 
Jeremias ou algum dos profetas». Jesus 
perguntou: «E vós, quem dizeis que Eu sou?». 
Então, Simão Pedro tomou a palavra e disse: 
«Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo». Jesus 
respondeu-lhe: «Feliz de ti, Simão, filho de 
Jonas, porque não foram a carne e o sangue 
que to revelaram, mas sim meu Pai que está nos 
Céus. Também Eu te digo: Tu és Pedro; sobre 
esta pedra edificarei a minha Igreja e as portas 
do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-
ei as chaves do reino dos Céus: tudo o que 
ligares na terra será ligado nos Céus, e tudo o que desligares na terra será 
desligado nos Céus».    

COMENTÁRIO COMENTÁRIO COMENTÁRIO COMENTÁRIO  

Celebrar S. Pedro e S. Paulo, é celebrar o mistério da Igreja, fundada sobre o seu 
ministério e ensino, plantada e regada no seu sangue. Foram eles os nossos pais 
na fé, que nos geraram para a vida nova. Diferentes nos dons e na missão, 
completam-se e encontram-se na mesma edificação da Igreja de Cristo.  
“Tu és pedra”. Foi o nome que Jesus deu a Simão, desde o princípio. Chama-lhe 
“pedra”, porque ele será o fundamento visível da sua Igreja. Pedro é a rocha 
visível, o fundamento da Igreja, mas de Cristo lhe vem a força que dá solidez e 
firmeza a todo o alicerce e construção. 
Paulo era perseguidor da Igreja. Por maravilha da graça converteu-se em 
Apóstolo de Jesus Cristo e nele a graça não foi em vão. Foi o vaso escolhido 
para levar aos gentios o nome de Jesus. “O coração de Paulo era o coração de 
Cristo” (S.  Crisóstomo). 



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

A Festa de “Corpus Christi”Festa de “Corpus Christi”Festa de “Corpus Christi”Festa de “Corpus Christi” é a 
celebração em que, solenemente, a 
Igreja comemora o Santíssimo 
Sacramento da Eucaristia. Nesta festa os 
fiéis agradecem e louvam a Deus pelo 
inestimável dom da Eucaristia, na qual o 
próprio Senhor se faz presente como 
alimento e remédio de nossa alma. A 
Eucaristia é fonte e centro de toda a 
vida cristã. Nela está contido todo o 
tesouro espiritual da Igreja, o próprio 
Cristo. E como surgiu esta celebração? 
Um dia na Boêmia, um sacerdote 
celebrava a Missa na cripta de Santa 
Cristina, em Bolsena, Itália, quando 
ocorreu um milagre eucarístico: da 
hóstia consagrada começaram a cair 
gotas de sangue, sobre o corporal, após 
a consagração. Dizem que isto ocorreu 
porque o padre teria duvidado da 
presença real de Cristo na Eucaristia. 
O Papa Urbano IV (1262-1264), que 
residia em Orvieto, cidade próxima de 
Bolsena, onde vivia S. Tomás de Aquino, 
ordenou ao Bispo Giacomo que levasse 
as relíquias de Bolsena a Orvieto. Isso 
foi feito em procissão. Quando o Papa 
encontrou a Procissão na entrada de 
Orvieto, pronunciou diante da relíquia 
eucarística as palavras: “Corpus Christi”. 
Em 11/08/1264 o Papa pela Bula 
“Transiturus de mundo”, prescreveu que 
na quinta-feira após a oitava de 
Pentecostes, fosse oficialmente 
celebrada a festa em honra do Corpo 
do Senhor. São Tomás de Aquino foi 
encarregado pelo Papa para compor o 
Ofício da celebração. No séc. XIV, o 
Papa Clemente V confirmou a Bula de 
Urbano IV, tornando a Festa da 
Eucaristia um dever canônico mundial. 
Em 1317, o Papa João XXII publicou na 
Constituição Clementina o dever de se 
levar a Eucaristia em procissão pelas 
vias públicas. A partir de então, a Festa Festa Festa Festa 
do Corpo de Deusdo Corpo de Deusdo Corpo de Deusdo Corpo de Deus passou a ser 
celebrada todos os anos na primeira 
quinta-feira após o domingo da 
Santíssima Trindade.  
Em Portugal, por ter desaparecido o 
feriado, esta festa passou a ser 
celebrada no Domingo seguinte à 
referida quinta-feira.  

Na Cidade do Porto,Na Cidade do Porto,Na Cidade do Porto,Na Cidade do Porto,    
a Procissão do Corpo de Deus realizaa Procissão do Corpo de Deus realizaa Procissão do Corpo de Deus realizaa Procissão do Corpo de Deus realiza----se se se se 

desde o ano 1417.desde o ano 1417.desde o ano 1417.desde o ano 1417.            
(M M A) 

                    X I V  DOMINGO DO TEMPO COMUMX I V  DOMINGO DO TEMPO COMUMX I V  DOMINGO DO TEMPO COMUMX I V  DOMINGO DO TEMPO COMUM                                06060606----00007777----2012012012014444    

    
Sou manso e humilde de coraçãoSou manso e humilde de coraçãoSou manso e humilde de coraçãoSou manso e humilde de coração        

Evangelho segundo São Mateus (Mt 11, 25-30) 

Naquele tempo, Jesus exclamou: «Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da 
terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste 
aos pequeninos. Sim, Pai, Eu Te bendigo, porque 
assim foi do teu agrado. Tudo Me foi dado por meu 
Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai e ninguém 
conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho 
o quiser revelar. Vinde a Mim, todos os que andais 
cansados e oprimidos, e Eu vos aliviarei. Tomai sobre 
vós o meu jugo e aprendei de Mim, que sou manso e 
humilde de coração, e encontrareis descanso para as 
vossas almas.  
Porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve». 

    CCCCOMENTÁRIOOMENTÁRIOOMENTÁRIOOMENTÁRIO    

A Palavra do Senhor convida-nos hoje a entrar na escola de Cristo.  
Vamos aprender a divina arte de viver à imagem do Senhor ressuscitado. Cristo é 
lição. “Aprendei de Mim”. Temos por mestre e pedagogo o Espírito Santo.  
Na escola de Cristo apenas entram os que se fazem pequeninos. São eles os que 
entendem a divina sabedoria de diminuir para crescer. Só os humildes se 
oferecem desarmados e se abrem à luz que vem do alto, atentos e disponíveis, na 
simplicidade da fé.  
Humildade e mansidão são as preferências de Cristo. O Deus encarnado fez-se 
entre nós humilde e pequenino para igualar-se à nossa estatura, frágil e 
indigente. 

RecordandoRecordandoRecordandoRecordando    a Fea Fea Fea Festastastasta    
da da da da Profissão de Fé Profissão de Fé Profissão de Fé Profissão de Fé ----    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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