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EvangElho sEgundo são João
(Jo 1, 6-8.19-28)

«no meio de vós está alguém que não conheceis»

Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João.  
Veio como testemunha, para dar testemunho da luz,
a fim de que todos acreditassem por meio dele.
ele não era a luz,
mas veio para dar testemunho da luz.
Foi este o testemunho de João,
quando os judeus lhe enviaram, de Jerusalém,
sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem:
«Quem és tu?».
ele confessou a verdade e não negou;
ele confessou:
«eu não sou o Messias».
eles perguntaram-lhe: «então, quem és tu? És elias?».  
«Não sou», respondeu ele.
«És o Profeta?». ele respondeu: «Não».
Disseram-lhe então: «Quem és tu?
Para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram,  
que dizes de ti mesmo?».
ele declarou: «eu sou a voz do que clama no deserto:  
‘endireitai o caminho do senhor’,  
como disse o profeta isaías».
entre os enviados havia fariseus que lhe perguntaram:  
«então, porque baptizas, 
se não és o Messias, nem elias, nem o Profeta?».
João respondeu-lhes:
«eu baptizo na água,
mas no meio de vós está Alguém que não conheceis:
Aquele que vem depois de mim,
a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias».
Tudo isto se passou em Betânia, além do Jordão,
onde João estava a baptizar.

Palavra da salvação

Comentário

Nesta caminhada de Natal vai adiante João Batista como arauto e Precursor. Todo ele é Advento. A essência da 
sua missão consiste em ser testemunho. “Voz” é o seu nome. João não é a luz, mas o testemunho da luz. Não 
é o Messias mas a sua voz e expressão. “Eu não sou o Messias”. João é o Profeta da humildade. “É necessário 
que Ele cresça e que eu diminua”. E diminuiu tanto que lhe cortaram a cabeça. A grande sabedoria duma voz 
está em saber calar-se. Aquele que esperamos já veio. Vive connosco na Igreja, tocamo-lo nos Sacramentos, 
nos pobres evangelizados, e cativos libertos. “Vivei sempre na alegria”. A nossa alegria crescerá na medida do 
conhecimento de Cristo e da nossa comunhão com Ele. Com Maria que se alegra, também nós exultamos em 
Deus, nosso Salvador.
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A NossA igreJA

Grupo de Casais

De entre os temas centrais da vida cristã, um dos 

mais importantes é o da família. Não é por acaso 

que o ano litúrgico começa precisamente com o 

anúncio de um nascimento – o Advento. e não 

foi igualmente por acaso que Jesus, em lugar de 

surgir sobranceiramente entre nós a partir de um 

relâmpago e um sonoro estrondo, da espuma 

dos mares ou de uma luta de titãs, preferiu a 

discrição de um ventre de mãe e a companhia 

silenciosa de um pai, também ele de carne.

Falar de Jesus é, por isso, falar de famí-

lia, de famílias – grandes ou pequenas, banais 

ou especiais, carnais ou espirituais, de todos os 

tipos e condições. Assim, para inaugurar esta 

coluna, tal como inauguramos o ano litúrgico, 

decidimos apresentar aquele grupo que nesta 

comunidade nos parece estar mais ligado a 

essa temática naquilo que ela tem de mais pró-

ximo das nossas vidas quotidianas – o grupo de 

casais. Porém, atendendo a que falar de insti-

tuições é também falar de pessoas, neste caso 

é falar sobre o percurso da isabel carvalho e do 

João Pedro Martins, que são o casal que mais 

recentemente tem vindo a orientar as activida-

des do grupo – e como uma das maiores vir-

tudes das famílias é a de conjugarem esforços 

para multiplicarem as potencialidades, a nossa 

interlocutora acabou por ser a isabel, uma vez 

que o João Pedro tinha de atender a outras soli-

citações... familiares.

Continua na p. 2
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Praça de são Pedro 

iii Domingo de Advento,

14 de Dezembro de 2014

«Ter fé não significa não ter  
momentos difíceis mas ter força  

para os enfrentar sabendo que não  
estamos sós. E é esta a paz que  
deus concede aos seus filhos.»

são já duas semanas que o tempo de Advento 
nos convida à vigilância espiritual para preparar o 
caminho para o senhor que vem. Neste terceiro 
domingo a liturgia propõe-nos outra atitude inte-
rior com a qual viver esta expectativa do senhor, 
ou seja a alegria. A alegria de Jesus, como diz 
aquele cartaz: «com Jesus temos a alegria em 
casa». eis que nos propõe a alegria de Jesus!

o coração do homem deseja a alegria. Todos 
desejamos a alegria, cada família, cada povo aspira 
à felicidade. Mas qual é a alegria que o cristão está 
chamado a viver e a testemunhar? É a que vem da 
proximidade de Deus, da sua presença na nossa 
vida. Desde quando Jesus entrou na história, com o 
seu nascimento em Belém, a humanidade recebeu 
o germe do reino de Deus, como um terreno que 
recebe a semente, promessa da colheita futura. Não 
é preciso continuar a procurar noutra parte! Jesus 
veio trazer a alegria para todos e para sempre. Não 
se trata de uma alegria apenas esperada ou adiada 
para o paraíso: aqui na terra somos tristes mas no 
paraíso seremos jubilosos. Não! Não é esta, mas uma 
alegria já real e que pode ser experimentada agora, 
porque o próprio Jesus é a nossa alegria, e com Jesus 
temos a alegria em casa, como diz o vosso cartaz: 
«com Jesus temos a alegria em casa». Digamos 
todos: «com Jesus temos a alegria em casa». outra 
vez «com Jesus temos a alegria em casa». e sem 
Jesus há alegria? Não! Muito bem! ele está vivo, é 
o ressuscitado, e age em nós e entre nós sobretudo 
com a Palavra e com os sacramentos.

Todos nós baptizados, filhos da igreja, somos 
chamados a acolher sempre de novo a presença de 

Ao primeiro contacto, num sábado de 

manhã logo antes do almoço, surpreendeu-nos 

descobrir que a isabel fazia questão de man-

ter na agenda um lugar para a sua paróquia 

embora a ocupassem igualmente os exigentes 

papéis de esposa, mãe de dois gémeos ainda 

pequenos e dedicada profissional, prestando 

apoio como psicóloga a crianças com todo o 

tipo de problemas numa das áreas mais difíceis 

da nossa cidade – a ribeira.

contou-nos ela que se tratou de uma 

opção natural para quem desde a infância parti-

cipava com os pais na vida da nossa igreja. Depois 

de um afastamento após a primeira comunhão, 

acabou por regressar para casar e baptizar os 

filhos, mas com maior empenho quando come-

çou a trilhar com eles os caminhos da catequese. 

A ela conduziram-na ao crisma e a um desafio 

depois lançado pelo Padre Maia: o de integrar 

com o marido um novo espaço que surgia então 

na igreja, procurando manter um elo de ligação 

dos casais à sua comunidade cristã. era, obvia-

mente, o grupo de casais e, também obvia-

mente, um daqueles convites inspirados do alto 

para os quais só há uma resposta lúcida: o Sim.

o interesse e dedicação com que ambos 

abraçaram mais esta ocupação nas suas vidas 

levou a que passados dois anos de actividade 

já se encontrassem à cabeça do grupo. Agora 

já lá vão outros quatro e torna-se difícil baixar 

os braços. Principalmente porque são escassos 

os colaboradores para as muitas actividades que 

vai desenvolvendo. De entre as mais importan-

tes destacam-se a preparação de comemorações 

como a da segunda-Feira da semana santa ou 

o Dia dos Avós, a organização de conferências 

e tertúlias e a estreita colaboração com a cate-

quese infantil e juvenil, seguindo os ritmos e soli-

citações dos vários períodos escolares. Quanto 

aos projectos em desenvolvimento, merece espe-

cial atenção o da catequese de Adultos, a arran-

car já no próximo ano.

Vivendo hoje inseridos numa cultura em 

que tanto no trabalho como no lazer se fazem 

ouvir com crescente estridência os apelos do 

mundo, lembra -nos finalmente a isabel que se 

torna cada vez mais importante o “saber des-

ligar”, dando ao próprio tempo um lugar para 

crescer. e esse lugar é o da atenção ao que de 

mais subtil existe em nós e nos outros, o da aten-

ção aos chamamentos daquela brisa suave que 

nos aponta sempre, e precisamente, para a única 

realidade perene — o incondicional Sim ao amor.

contacto do grupo de casais:

pastoralfamiliar@paroquia-areosa.pt

A equipa do Pedras Vivas deseja a todos 

os leitores um santo e Feliz Natal
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Grupo de Casais (continuação)Deus no meio de nós e a ajudar os outros a des-
cobri-la, ou a redescobri-la no caso que a tenham 
esquecido. Trata-se de uma missão muito bela, 
semelhante à de João Baptista: orientar o povo 
para cristo — não para nós mesmos! — porque é 
ele a meta para a qual tende o coração do homem 
quando procura a alegria e a felicidade.

Ainda são Paulo, na liturgia de hoje, indica 
as condições para ser «missionários da alegria»: 
pregar com perseverança, dar sempre graças a 
Deus, obedecer ao seu espírito, procurar o bem 
e evitar o mal (cf. 1 Ts 5, 17-22). se for este o 
nosso estilo de vida, então a Boa Nova poderá 
entrar em tantas casas e ajudar as pessoas e as 
famílias a redescobrir que em Jesus há a salvação. 
N’ele é possível encontrar a paz interior e a força 
para enfrentar todos os dias as diversas situações 
da vida, também as mais pesadas e difíceis. Nunca 
se ouviu falar de um santo triste ou de uma santa 
com a cara de enterro. Nunca se ouviu falar disto! 
seria um absurdo. o cristão é uma pessoa que 
tem o coração repleto de paz porque sabe pôr a 
sua alegria no senhor também quando atravessa 
os momentos difíceis da vida. Ter fé não significa 
não ter momentos difíceis mas ter força para os 
enfrentar sabendo que não estamos sós. e é esta a 
paz que Deus concede aos seus filhos.

com o olhar dirigido para o Natal já pró-
ximo, a igreja convida-nos a testemunhar que 
Jesus não é uma personagem do passado; ele é 
a Palavra de Deus que continua hoje a iluminar o 
caminho do homem; os seus gestos — os sacra-
mentos — são a manifestação da ternura, do con-
forto e do amor do Pai para com todos os seres 
humanos. A Virgem Maria, «causa da nossa ale-
gria», nos torne cada vez mais alegres no senhor, 
que nos vem libertar de tantas escravidões interio-
res e exteriores. ☐
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Iv domIngo do advento · ano b · 24-12-2017

EvangElho sEgundo são luCas
(lC 1, 26-38)

«Conceberás e darás à luz um Filho»

Naquele tempo,
o Anjo gabriel foi enviado por Deus
a uma cidade da galileia chamada Nazaré,
a uma Virgem desposada com um homem chamado José,
que era descendente de David.
o nome da Virgem era Maria.
Tendo entrado onde ela estava, disse o Anjo:
«Ave, cheia de graça, o senhor está contigo».
ela ficou perturbada com estas palavras
e pensava que saudação seria aquela.
Disse-lhe o Anjo: «Não temas, Maria,
porque encontraste graça diante de Deus.
conceberás e darás à luz um Filho,
a quem porás o nome de Jesus.
ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo.
o senhor Deus lhe dará o trono de seu pai David;
reinará eternamente sobre a casa de Jacob,
e o seu reinado não terá fim».
Maria disse ao Anjo:
«como será isto, se eu não conheço homem?».
o Anjo respondeu-lhe:
«o espírito santo virá sobre ti
e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
Por isso o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus.
e a tua parenta isabel concebeu também um filho na  
sua velhice, e este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril;
porque a Deus nada é impossível».
Maria disse então:
«eis a escrava do senhor;
faça-se em mim segundo a tua palavra».
e o anjo retirou-se de junto dela.

Palavra da salvação.

Comentário

Advento é o “mês de Maria” do Ano Litúrgico. Nele aparece como figura dominante a “Cheia de Graça”, 
“Bendita entre todas as mulheres”. Com Maria vai ao encontro do Messias toda a esperança dos homens. 
Em Maria converge e chega à plenitude todo o esforço de Advento vivido pelo povo de Israel, através de 
desertos e lutas constantes. Nas palavras do Anjo a Maria se revela a realização das promessas feitas por 
Deus a David. “Faça -se”. O sim de Maria fez descer Deus ao mundo a viver entre os homens e construir-
lhe uma casa para habitar. Pela sua aceitação, “o Verbo encarnou e habitou entre nós”. O sim da serva 
do Senhor renova a aliança entre Deus e os homens. Desde agora, Deus tem entre nós a sua morada 
predileta, construída por obra do Espírito Santo. Templo do Verbo é Maria; templo do Pai é Cristo.

lorenzo lotto,  

Natividade, 1523



agEnda para dEzEmbro 2017

Celebração penitencial · Data a anunciar

24 · Missa do galo · 24h00

25 · Dia de Natal

encontros de formação e oração

Domingos · grupo do crisma de Adultos · 11h00 

(interrompe as sessões depois de 17 de Dezembro, 

retomando-as a 7 de Janeiro)

Quartas-feiras · renovamento carismático · 

capela do santíssimo · 15h00

Segundas terças-feiras do mês · Movimento 

esperança e Vida · 15h00

Primeiras quintas-feiras do mês · reunião dos 

Visitadores de Doentes · 15h00

6 de Janeiro de 2018 (Festa de Reis) · grupo 

de casais

eucaristias

Segunda a sexta-feira · 8h00 e 19h30

Sábado · 8h00 e 19h00

Domingo · 8h00, 10h00, 12h00 e 19h00

Capela do Bairro S. João de Deus · domingo · 

11h00

atendimento pelo pároco

Segunda a sexta-feira · 17h00–19h00

Sábado · 17h00–18h00

Contactos

Igreja – Secretaria e Cartório Paroquial

Tel.: 225 499 333 · Fax.: 225 404 722

secretaria@paroquia-areosa.pt

segunda a sexta-feira · 9h30–12h00 e  

14h30–18h00

Instituições da paróquia

Centro Social Areosa · 225 484 821

Jardim Infantil e Salas de Estudo Pio XII · 

225 490 515

Escola de Música Santa Cecília · 225 488 003

Escola de Desporto · 225 401 116 ou 

960 388 079

Pavilhão Gimnodesportivo · 225 401 116 ou 

917 571 305

Multiusos (Cripta) · 935 303 240

Corpo nacional de Escutas

Agrupamento 740-Areosa · 
geral.740@escutismo.pt

Mais informações em  

www.paroquia-areosa.pt
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Praça de são Pedro 

iV Domingo de Advento,

21 de Dezembro de 2014

«Cada um de nós é chamado a  
responder, como maria, com um “sim” 

pessoal e sincero, colocando-se plenamente  
à disposição de deus e da sua misericórdia, 

do seu amor.»

Hoje, quarto e último Domingo de Advento, a 
liturgia quer preparar-nos para o Natal, já às 
portas, convidando-nos a meditar a narração do 
anúncio do Anjo a Maria. o Arcanjo gabriel revela 
à Virgem a vontade do senhor, que ela se torne 
Mãe do seu Filho unigénito: «eis que conceberás 
e darás à luz um filho, e que lhe porás o nome 
de Jesus. ele será grande e chamar-se-á Filho do 
Altíssimo!» (lc 1, 31-32). Fixemos o olhar nesta 
simples jovem de Nazaré, no momento em que 
se torna disponível à mensagem divina com o seu 
«sim»; vejamos dois aspectos essenciais da sua ati-
tude, que para nós é modelo do modo como nos 
devemos preparar para o Natal.

Antes de tudo, a sua fé, a sua atitude de 
fé, que consiste em ouvir a Palavra de Deus para 
se abandonar a esta Palavra com plena disponibi-
lidade de mente e de coração. respondendo ao 
Anjo, Maria disse: «eis aqui a serva do senhor. 
Faça-se em mim segundo a tua palavra» (v. 38). 
No seu «eis-me» repleto de fé, Maria não sabe 
por que caminhos se deverá aventurar, quais dores 
deverá suportar, quais riscos enfrentar. Mas está 
consciente de que é o senhor que a interpela, e 
confia totalmente nele, abandona-se ao seu amor. 
esta é a fé de Maria!

outro aspecto é a capacidade da Mãe de 
cristo de reconhecer o tempo de Deus. Maria é 
aquela que tornou possível a encarnação do Filho 
de Deus, «a revelação do mistério, conservado em 
segredo durante séculos» (rm 16, 25). ela tornou 
possível a encarnação do Verbo, precisamente 
graças ao seu «sim» humilde e intrépido. Maria 
ensina-nos a captar o momento favorável em que 
Jesus passa na nossa vida e pede uma resposta 
pronta e generosa. e Jesus passa. com efeito, o 
mistério do nascimento de Jesus em Belém, que 

ocorreu historicamente há mais de dois mil anos, 
concretiza-se como acontecimento espiritual, 
no «hoje» da liturgia. o Verbo, que encontrou 
morada no seio virginal de Maria, na celebração 
do Natal vem bater novamente à porta do coração 
de cada cristão: passa e bate à nossa porta. cada 
um de nós é chamado a responder, como Maria, 

com um «sim» pessoal e sincero, colocando-se 
plenamente à disposição de Deus e da sua mise-
ricórdia, do seu amor. Quantas vezes Jesus passa 
na nossa vida, e quantas vezes nos envia um 
Anjo, e quantas vezes não nos damos conta, por-
que estamos profundamente imersos nos nossos 
pensamentos, nos nossos afazeres e, nestes dias, 
até nos nossos preparativos para o Natal, a ponto 
de não nos apercebermos que ele passa e bate à 
porta do nosso coração, pedindo acolhimento, 
pedindo-nos um «sim», como fez com Maria. Um 
santo dizia: «Temo que o senhor passe!». sabeis 
por que motivo ele temia? Tinha medo de não se 
dar conta que ele passa. Quando nós sentimos no 
nosso coração: «gostaria de ser melhor... estou 
arrependido daquilo que fiz...», é precisamente o 
senhor que bate à nossa porta. ele faz-nos sen-
tir isto: o desejo de sermos melhores, a vontade 
de permanecermos mais próximos dos outros, de 
Deus. se sentires isto, detém-te! É o senhor que 
passa! Detém-te para rezar, para te confessares e 
talvez para uma pequena limpeza... isto faz bem! 
contudo, recorda-te: se sentires este desejo de 
melhorar, é ele que bate à tua porta: não o deixes 
passar!

No mistério do Natal, ao lado de Maria, há 
uma presença silenciosa de são José, como está 
representado em todos os presépios — inclusive 
naquele que podeis admirar aqui na Praça de 
são Pedro. o exemplo de Maria e de José é para 
todos nós um convite a acolher com total abertura 
de espírito Jesus, que por amor a nós se fez nosso 
irmão. ele vem para trazer ao mundo a dádiva da 
paz: «Paz na terra aos homens por ele amados!» 
(lc2, 14), como anunciaram em coro os anjos aos 
pastores. o dom precioso do Natal é a paz, e cristo 
é a nossa paz verdadeira. cristo bate à porta dos 
nossos corações para nos conceder a paz, a paz da 
alma. Abramos as portas a cristo!

confiemo-nos à intercessão da nossa Mãe e 
de são José, para viver um Natal autenticamente 
cristão, livres de toda a mundanidade, prontos 
para receber o salvador, o Deus-connosco. ☐

4 · Pedras Vivas n.º 210 · Paróquia de Nossa senhora da Areosa


