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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
Boas Férias  

em hora de despedida 

 Como dizia o poeta João de Deus “a 
vida é um bem que mal soa, é tempo 
que passa, é nuvem que voa”. 
Penso que, de um modo geral, todos 
sentimos isto quando, de repente, um 
ano se passou e chegamos novamente 
ao mesmo local do percurso. Neste 
caso as férias. 
É um tempo de paragem para 
recarregar baterias e respirar, talvez, 
um pouco de ar puro que não é 
possível com a poluição das nossas 
cidades. Às vezes basta quebrar as 
rotinas para que nos sintamos 
renovados e prontos para ensaiar novos 
voos. 
É tempo de louvar o Senhor e 
agradecer-Lhe tudo o que nos deu 
durante o ano e ter-nos concedido este 
tempo favorável. Precisamos de lutar 
para ter umas férias com Deus, arranjar 
tempo para dedicar à oração, à 
formação, com bons programas e boas 
leituras que nos enriquecem, não só 
intelectualmente, mas também 
espiritualmente. 
Mas as férias devem ser também 
ocasião para fazer crescer a unidade e 
a comunhão da família, a visita de uns 
aos outros, a atenção a algum membro 
que está mais só, mais doente, com 
menos presença da família. Férias, Férias, Férias, Férias, 
tempo da comunhão amiga, de partilha tempo da comunhão amiga, de partilha tempo da comunhão amiga, de partilha tempo da comunhão amiga, de partilha 
fraterna, da amizade familiar, do fraterna, da amizade familiar, do fraterna, da amizade familiar, do fraterna, da amizade familiar, do 
intercâmbio que enriqueceintercâmbio que enriqueceintercâmbio que enriqueceintercâmbio que enriquece. 
O Boletim Pedras VivasBoletim Pedras VivasBoletim Pedras VivasBoletim Pedras Vivas vai também ter 
as suas férias e voltará em Setembro voltará em Setembro voltará em Setembro voltará em Setembro 
com uma nova Equipa Rcom uma nova Equipa Rcom uma nova Equipa Rcom uma nova Equipa Redatorialedatorialedatorialedatorial que 
continuará a fazer chegar aos queridos 
leitores a informação a estão 
habituados. 
Queremos, desde já, agradecer a todos 
os que nos acompanharam durante os 
quatro anos em que assumimos a 
responsabilidade da edição deste 
boletim e desejar à nova Equipa 
Redatorial todas as oportunidades, para 
que, dando o seu melhor, a 
evangelização aconteça através deste 
pequeno espaço que se pode tornar 
grande se for bem aproveitado e 
sempre na senda de levar a Boa Nova 
a todos os que o leem e, juntos, 
possamos construir um mundo novo. 
(M M A) 

Boas Férias !!! 

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        
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 

DiaDiaDiaDias s s s 14141414    a a a a 18181818////07070707    – 14:30h às 17:30h; Oficinas de VerãoOficinas de VerãoOficinas de VerãoOficinas de Verão  
da Escola de Música Santa Cecília 

Dia 26/07Dia 26/07Dia 26/07Dia 26/07 – 19:00h;    

Dia 27/07Dia 27/07Dia 27/07Dia 27/07 – 12:00h    

Dia 15/08 Dia 15/08 Dia 15/08 Dia 15/08 –        Solenidade de Nossa Senhora da AssunçãoSolenidade de Nossa Senhora da AssunçãoSolenidade de Nossa Senhora da AssunçãoSolenidade de Nossa Senhora da Assunção    

Dias 12/09 a 04/10 Dias 12/09 a 04/10 Dias 12/09 a 04/10 Dias 12/09 a 04/10 –    Curso Curso Curso Curso de Noivos (CPM)de Noivos (CPM)de Noivos (CPM)de Noivos (CPM)    

Dias 20 e 21/09 Dias 20 e 21/09 Dias 20 e 21/09 Dias 20 e 21/09 –    PerPerPerPeregrinação Paroquial a Fátimaegrinação Paroquial a Fátimaegrinação Paroquial a Fátimaegrinação Paroquial a Fátima    

Dia Dia Dia Dia 27/0927/0927/0927/09    –    21:30h; Desfolhada à moda antiga ; Desfolhada à moda antiga ; Desfolhada à moda antiga ; Desfolhada à moda antiga     
 pelo    Rancho Folclórico de ParanhosRancho Folclórico de ParanhosRancho Folclórico de ParanhosRancho Folclórico de Paranhos    

Escolinha de Desporto: Escolinha de Desporto: Escolinha de Desporto: Escolinha de Desporto: Para maiores de 6 anos. No Pavilhão Gimnodesportivo. 
Seg. e Qua. às 17 horas; Sábado às 11:30 Horas. 

Eucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da Catequese    

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    
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Saiu o semeador a semearSaiu o semeador a semearSaiu o semeador a semearSaiu o semeador a semear    

Evangelho segundo São Mateus (Mt 13, 1-9) 

Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-Se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta 
tão grande multidão que teve de subir para um 
barco e sentar-Se, enquanto a multidão ficava na 
margem. Disse muitas coisas em parábolas, nestes 
termos: «Saiu o semeador a semear. Quando 
semeava, caíram algumas sementes ao longo do 
caminho: vieram as aves e comeram-nas. Outras 
caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita 
terra, e logo nasceram, porque a terra era pouco 
profunda; mas depois de nascer o sol, queimaram-
se e secaram, por não terem raiz. Outras caíram 
entre espinhos e os espinhos cresceram e afogaram-
nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto: 

umas, cem; outras, sessenta; outras, trinta por um. Quem tem ouvidos, oiça».        

COMENTÁRIO COMENTÁRIO COMENTÁRIO COMENTÁRIO  

Deus é semeador de maravilhas. Pelo seu Verbo encarnado fecunda a terra, 
como a chuva e a neve, para depois colher os frutos a seu tempo.  
Cristo é o grão de trigo, que cai à terra e morre para dar fruto. O mundo e a 
história são a sementeira de Deus. Escondem-se no tempo sementes do Verbo, 
germinando na dor e a esperança.  
Deus quer a salvação dos homens, e todo o mundo é terra boa dos seus 
cuidados. Por isso mandou profetas a preparar caminhos e, chegada a plenitude 
dos tempos, enviou o seu Filho, divina Semente, Palavra de vida eterna.  
A Igreja é a Palavra encarnada, semente de vida nova. Por ela a palavra germina 
e cresce até encher os celeiros do Pai. 

Eucaristias em que se celebrará o Dia dos AvósDia dos AvósDia dos AvósDia dos Avós 



ACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIAL 
SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:    
No passado dia 6 de Julho, a Vigararia 
Porto Nascente realizou a sua 
Celebração do CrismaCelebração do CrismaCelebração do CrismaCelebração do Crisma. Foi na Sé, às 16 
horas, tendo presidido o Senhor Dom 
João Miranda. Foram crismados 153 
jovens e adultos. A Paróquia de Nossa 
Senhora da Areosa apresentou 21 
crismandos, 16 jovens e 5 adultos, 
tendo um dos adultos sido batizado na 
Vigília da Páscoa. Todos os crismandos 
passaram por um longo período de 
preparação que, no caso dos jovens, 
correspondeu, no mínimo, a 10 anos de 
Catequese. Parabéns aos novos 
crismados e aos catequistas que 
aceitaram, muitas vezes, sobrepor aos 
seus compromissos familiares e 
profissionais a sua doação a esta causa.  
A comunidade paroquial muito espera 
destes crismados, agora fortalecidos 
com os dons do Espíritdons do Espíritdons do Espíritdons do Espírito Santoo Santoo Santoo Santo: 
SabedoriaSabedoriaSabedoriaSabedoria / EntendimentoEntendimentoEntendimentoEntendimento / ConselhoConselhoConselhoConselho / 
FortalezaFortalezaFortalezaFortaleza / CiênciaCiênciaCiênciaCiência / PiedadePiedadePiedadePiedade / Temor Temor Temor Temor 
de Deusde Deusde Deusde Deus. Para testemunhar esta 
esperança, no próximo domingo, dia 13 
de Julho, todos os novos crismados 
serão apresentados à comunidade na 
Eucaristia das 12 horas.   
O Crisma é o Sacramento que confere a 
efusão do Espírito Santo ao que já é 
batizado. Os Apóstolos ministraram esse 
Sacramento desde os primórdios da 
Igreja. Todos os batizados devem 
participar da plenitude das graças do 
Espírito Santo com que Jesus presenteou 
a sua Igreja na festa de Pentecostes. 
Para isso Jesus instituiu o Sacramento do 
Crisma ou Confirmação.  
O essencial no rito do Crisma é a unção 
com óleo sagrado sobre a fronte, pelo 
Bispo, acompanhado das palavras: 
“Nome, recebe, por este sinal, o Espírito 
Santo, o dom de Deus”. 
A receção deste sacramento é 
necessária à consumação da graça 
batismal. Muitos adultos infelizmente 
não foram ainda crismados; e muitos 
pensam que este Sacramento não é 
importante, estão enganados. Todos os Todos os Todos os Todos os 
cristãos têm necessidade dcristãos têm necessidade dcristãos têm necessidade dcristãos têm necessidade de ser e ser e ser e ser 
crismadoscrismadoscrismadoscrismados.  
O sacramento do Crisma reaviva em 
cada fiel a plenitude do Espírito Santo 
para que seja testemunha de Cristo no 
mundo, com muita coragem, inspiração 
e sabedoria, tanto por palavras como 
por obras. Sem o Espírito Santo o cristão Sem o Espírito Santo o cristão Sem o Espírito Santo o cristão Sem o Espírito Santo o cristão 
não tem fonão tem fonão tem fonão tem força para vencer o pecado, o rça para vencer o pecado, o rça para vencer o pecado, o rça para vencer o pecado, o 
medo e a tibieza espiritualmedo e a tibieza espiritualmedo e a tibieza espiritualmedo e a tibieza espiritual. 
(A C R) 
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DeixaiDeixaiDeixaiDeixai----os crescer ambos até à ceifaos crescer ambos até à ceifaos crescer ambos até à ceifaos crescer ambos até à ceifa        

Evangelho segundo São Mateus (Mt 13, 24-30) 

Naquele tempo, Jesus disse às multidões mais esta parábola: «O reino dos Céus 
pode comparar-se a um homem que semeou boa semente no seu campo. 

Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, 
semeou joio no meio do trigo e foi-se embora. 
Quando o trigo cresceu e começou a espigar, 
apareceu também o joio. Os servos do dono da 
casa foram dizer-lhe: ‘Senhor, não semeaste 
boa semente no teu campo? Donde vem então 
o joio?’. Ele respondeu-lhes: ‘Foi um inimigo 
que fez isso’. Disseram-lhe os servos: ‘Queres 
que vamos arrancar o joio?’. ‘Não! – disse ele – 
não suceda que, ao arrancardes o joio, 
arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer 
ambos até à ceifa e, na altura da ceifa, direi aos 
ceifeiros: Apanhai primeiro o joio e atai-o em 

molhos para queimar; e ao trigo, recolhei-o no meu celeiro’».        
CCCCOMENTÁRIOOMENTÁRIOOMENTÁRIOOMENTÁRIO    

O trigo e o joio, o bem e o mal, crescem neste mundo tão entrelaçados, que 
nunca acabaremos por ser capazes de os separar completamente. 
Mas, a hora de Deus chegará; justiça será feita, e da maneira mais total e 
completa.  
Entretanto, o reino de Deus vai lançando raízes e vai crescendo, sem que o joio o 
consiga sufocar. Mais uma razão para lhe darmos toda a atenção e a ele nos 
consagrarmos de alma e coração, com toda a esperança. 

        

Grupo de Crismados, na Sé, em 2014-07-06, 
com o os seus catequistas e Padre José Maia 

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.      

1.º Grupo 2014-06-01 



 
 


