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Baptismo do senhor · ano B · 08-01-2018

EvangElho sEgundo são Marcos
(Mc 1, 7-11)

«Tu és o meu Filho muito amado,
em Ti pus toda a minha complacência»

Naquele tempo,
João começou a pregar, dizendo:
«Vai chegar depois de mim
quem é mais forte do que eu,
diante do qual eu não sou digno de me inclinar
para desatar as correias das suas sandálias.
eu baptizo na água,
mas ele baptizar-vos-á no espírito santo».
sucedeu que, naqueles dias,
Jesus veio de Nazaré da galileia
e foi baptizado por João no rio Jordão.
Ao subir da água, viu os céus rasgarem-se
e o espírito, como uma pomba, descer sobre ele.
e dos céus ouviu-se uma voz:
«Tu és o meu Filho muito amado,
em Ti pus toda a minha complacência».

Palavra da salvação.

ii domingo do tempo comum · ano B · 14-01-2018

EvangElho sEgundo são João
(Jo 1, 35-42)

«Foram ver onde morava e ficaram com Ele»

Naquele tempo,
estava João Baptista com dois dos seus discípulos
e, vendo Jesus que passava, disse:
«eis o cordeiro de Deus».
os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras  
e seguiram Jesus.
entretanto, Jesus voltou-se;
e, ao ver que o seguiam, disse-lhes:
«Que procurais?».
eles responderam:
«rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde moras?». 
Disse-lhes Jesus: «Vinde ver».
eles foram ver onde morava
e ficaram com ele nesse dia.
era por volta das quatro horas da tarde.
André, irmão de simão Pedro,
foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus.
Foi procurar primeiro seu irmão simão e disse-lhe:
«encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘cristo’ –;
e levou-o a Jesus.
Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe:
«Tu és simão, filho de João.
chamar-te-ás cefas» – que quer dizer ‘Pedro’.

Palavra da salvação

NoTíciAs

2018: Sínodo dos Jovens e Encontro Mundial 

das Famílias em agenda para o ano do Papa

Viagens internacionais começam em janeiro, no 

Chile e Peru

cidade do Vaticano, 02 jan 2018 (ecclesia) — o 

encontro Mundial das Famílias, na irlanda. e a 

assembleia do sínodo dos Bispos dedicada às 

novas gerações são dois eventos que devem mar-

car o ano do Papa Francisco, em 2018.

A 15.ª Assembleia geral ordinária do sínodo 

decorre em outubro, mas já em março o Vati-

cano vai receber uma reunião pré-sinodal para 

a qual foram convidados jovens de várias partes 

do mundo, tanto católicos de outras confissões 

cristãs e outras religiões.

esta iniciativa responde ao desejo manifes-

tado pelo Papa de envolver as novas gerações 

na preparação da próxima assembleia sinodal, 

com o tema ‘os jovens, a fé e o discernimento 

vocacional’.

em agosto, a cidade de Dublin acolhe o ix encon-

tro Mundial das Famílias, o primeiro depois das 

duas assembleias do sínodo dos Bispos (2014 e 

2015), dedicadas ao tema da família, no qual se 

espera a presença do Papa.

em março de 2017, Francisco escreveu uma carta 

às famílias de todo o mundo, para dirigir-lhes 
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comentário

Com a festa do Batismo do Senhor se dá início ao 
Tempo Comum. Este é a celebração do mistério de 
Cristo, atualizado no tempo e nos homens. Prolon-
ga a celebração do mistério pascal, centrado no 
dia do Senhor. O Tempo Comum atualiza e leva à 
plenitude o seu mistério em nós. Tudo começa com 
um gesto, que aponta para Cristo. “Eis o Cordeiro 
de Deus”. João Batista vem lançar a ponte que leva 
a Cristo, unindo os dois extremos, as duas margens 
do amor.”Que procurais?” A fé começa com per-
guntas e vive em respostas. É Deus que toma a ini-
ciativa. “Onde moras?”. Fé é ver e ficar, deixar-se 
possuir pela presença de Cristo que nos chama. 
“Ficaram com Ele”. O cristão é um morador de 
Cristo, praticante da palavra. Não se fica em sinais, 
mas segue-O. Foram. Viram. Ficaram. Nisto se re-
sume o programa do seguimento de Cristo. “Le-
vou-o a Jesus”. Deus quere salvar o homem pelo 
homem e faz dele seu instrumento.

Pedras Vivas



FAlA o PAPA FrANcisco 

angeLus 

Praça de são Pedro,

Festa do Baptismo do senhor

11 de Janeiro de 2015

«com o Baptismo de Jesus  
não só se rasgam os céus, mas deus  

fala de novo, fazendo ressoar a sua voz:  
“Tu és o meu Filho muito amado: em  

ti pus todo o meu enlevo”»

celebramos hoje a festa do Baptismo do senhor, que 

conclui o tempo de Natal. o evangelho descreve o 

que aconteceu na margem do Jordão. No momento 

em que João Baptista confere o baptismo a Jesus, o 

céu abre-se. «e imediatamente — diz são Marcos — 

saindo da água, viu os céus abertos» (1, 10). Volta à 

mente a súplica dramática do profeta isaías: «como 

gostaríamos que tu rasgasses os céus e descesses!» 

(63, 19). esta invocação foi atendida no evento do 

Baptismo de Jesus. Deste modo findou o tempo dos 

«céus fechados», que indicam a separação entre 

Deus e o homem, consequência do pecado. o pecado 

afasta-nos de Deus e interrompe o vínculo entre a 

terra e o céu, determinando assim a nossa miséria 

e a falência da nossa vida. os céus abertos indicam 

que Deus doou a sua graça para que a terra produza 

o seu fruto (cf. Sl 85, 13). Assim a terra tornou-se a 

habitação de Deus entre os homens e cada um de 

nós tem a possibilidade de encontrar o Filho de Deus, 

experimentando todo o seu amor e a misericórdia 

infinita. Podemos encontrá-lo realmente presente nos 

sacramentos, sobretudo na eucaristia. Podemos reco-

nhecê-lo no rosto dos nossos irmãos, em particular 

nos pobres, nos doentes, nos presos, nos refugiados: 

eles são carne viva de cristo sofredor e imagem visível 

do Deus invisível.

uma mensagem de “misericórdia”, com aten-

ção às “feridas” da humanidade, num texto que 

apresenta o próximo encontro Mundial de Famí-

lias (eMF).

o 9.º eMF vai decorrer na capital irlandesa, de 21 

a 26 de agosto de 2018, sobre o tema ‘o evange-

lho da família: alegria para o mundo’.

A primeira viagem internacional do ano acontece 

já em janeiro (15-21), com passagens pelo chile 

e o Peru, na América do sul, e um olhar especial 

sobre a Amazónia, região à qual vai ser dedicado 

um sínodo especial, em 2019.

Francisco disse em dezembro que tenciona visitar 

a índia em 2018, numa viagem dedicada exclusi-

vamente a este país asiático.

Na itália, o Papa vai passar por Pietrelcina, no 

50.º aniversário da morte do padre Pio, espe-

rando-se, entre outras, uma viagem a Veneza.

os trabalhos da reforma da cúria romana vão 

prosseguir com a ajuda do conselho de carde-

ais e espera-se que Francisco convoque o quinto 

consistório do pontificado, dado que seis ele-

mentos do colégio cardinalício completam 80 

anos de idade até junho, deixando assim de ser 

eleitores num eventual conclave. oc ☐

•

Porto: Homenagem a D. Manuel Martins 

promovida pela Fundação SPES

Dia 20 de Janeiro na Paróquia de Cedofeita 

(Porto)

Porto, 03 jan 2018 (ecclesia) — o general 

ramalho eanes e os bispos D. carlos Azevedo e 

D.  António Taipa são alguns dos conferencistas 

na sessão de homenagem, dia 20 deste mês, ao 

primeiro bispo de setúbal.

A homenagem a D. Manuel Martins, que decorre 

no Auditório Paroquial de cedofeita (Porto), é 

promovida pela Fundação sPes e conta também 

com a presença de silva Peneda, ex-ministro do 

emprego e da segurança social; o padre Aires 

lobato, vigário geral de setúbal, e José Mor-

gado, operário metalúrgico em setúbal, refere o 

programa enviado à Agência ecclesiA.

A atividade começa às 15h00 e no final far-se-á o 

lançamento do livro «Nascemos livres» da auto-

ria de D. Manuel Martins (1927-2017).

o falecido bispo de setúbal nasceu a 20 de 

janeiro de 1927, em leça do Balio, concelho 

de Matosinhos; foi ordenado sacerdote em 

1951, após a formação nos seminários do Porto, 
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Notícias (continuação)com o Baptismo de Jesus não só se rasgam 
os céus, mas Deus fala de novo, fazendo ressoar 
a sua voz: «Tu és o meu Filho muito amado: em ti 
pus todo o meu enlevo» (Mc 1, 11). A voz do Pai 
proclama o mistério que se esconde no Homem 
baptizado pelo Precursor.

e depois a descida do Espírito Santo, em 
forma de pomba: isto permite que cristo, o Ungido 
do senhor, inaugure a sua missão, que é a nossa 
salvação. o espírito santo: o grande esquecido nas 
nossas orações. Nós muitas vezes rezamos a Jesus; 
rezamos ao Pai, especialmente com o «Pai Nosso»; 
mas não rezamos com tanta frequência ao espírito 
santo, é verdade? É o esquecido. e precisamos de 
pedir a sua ajuda, a sua fortaleza, a sua inspiração. 
o espírito santo que animou inteiramente a vida e 
o ministério de Jesus, é o mesmo espírito que guia 
hoje a existência cristã, a existência de um homem 
e de uma mulher que se dizem e querem ser cris-
tãos. Pôr sob a acção do espírito santo a nossa 
vida de cristãos e a missão, que todos recebemos 
em virtude do Baptismo, significa reencontrar a 
coragem apostólica necessária para superar fáceis 
comodidades mundanas. Ao contrário, um cristão 
e uma comunidade «surdos» à voz do espírito 
santo, que estimula a levar o evangelho aos extre-
mos confins da terra e da sociedade, tornam-se 
também um cristão e uma comunidade «mudos» 
que não falam nem evangelizam.

Mas recordai-vos disto: rezar muitas vezes 
ao espírito santo para que nos ajude, nos dê força, 
nos dê inspiração e nos faça ir em frente.

Maria, Mãe de Deus e da igreja, acompanhe 
o caminho de todos nós baptizados; nos ajude a 
crescer no amor a Deus e na alegria de servir o 
evangelho, para dar, deste modo, pleno sentido 
à nossa vida. ☐

Andrea del Verrocchio e leonardo da Vinci, 

Baptismo de Cristo, c. 1475
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iii domingo do tempo comum · ano B · 21-01-2018

EvangElho sEgundo são Marcos
(Mc 1, 14-20)

«arrependei-vos e acreditai no Evangelho»

Depois de João ter sido preso,
Jesus partiu para a galileia
e começou a proclamar o evangelho de Deus, dizendo:
«cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus.
Arrependei-vos e acreditai no evangelho».
caminhando junto ao mar da galileia,
viu simão e seu irmão André,
que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores.
Disse-lhes Jesus:
«Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens».
eles deixaram logo as redes e seguiram Jesus.
Um pouco mais adiante,
viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João,
que estavam no barco a consertar as redes;
e chamou-os.
eles deixaram logo seu pai Zebedeu no barco com os assalariados
e seguiram Jesus.

Palavra da salvação

comentário

Jesus deu início ao seu ministério, anunciando a Boa Nova do Reino, que está à porta. “O Reino de Deus 
está próximo”. Como entrar nele? “Arrependei-vos”. Reino novo, vida nova. Aqui está a resposta ao anún-
cio de salvação. Sem conversão não podemos viver duma maneira digna de Deus, que nos chama ao seu 
Reino e à sua glória. Converter-se é mudar de vida. Converter-se é portar-se como filho da luz, produzindo 
frutos de amor e de verdade. Converter-se é acreditar no Evangelho, a Boa Nova que Jesus nos trouxe do 
Pai. “Vinde após mim”. A conversão leva a Cristo. É a clara condição para o seguimento radical. Só quan-
do se confessaram pecadores, depois da pesca milagrosa, os discípulos deixaram tudo e O seguiram. Fo-
mos chamados a ser “pescadores de homens”, a lançar a rede em seu nome. No mar incerto dos homens 
é o amor que nos enche a barca.

Irmãos caríssimos,

a glória do Senhor manifestou-se

e manifestar-se-á sempre no meio de nós,

até à sua vinda no fim dos tempos.

Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo

recordamos e vivemos os mistérios da salvação.

O centro de todo o ano litúrgico,

é o Tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado,

que culminará no Domingo da Páscoa, este ano a 1 de abril.

Em cada domingo, Páscoa semanal,

a santa Igreja torna presente este grande acontecimento,

no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte.

Da Páscoa derivam todos os dias santos:

as Cinzas, início da Quaresma, a 14 de Fevereiro;

a Ascensão do Senhor, a 13 de Maio;

o Pentecostes, a 20 de Maio;

o primeiro Domingo do Advento, a 2 de dezembro.

Também nas festas da Santa Mãe de Deus,

dos Apóstolos, dos Santos

e na Comemoração dos Fiéis Defuntos,

a Igreja peregrina sobre a terra

proclama a Páscoa do Senhor.

A Cristo, que era, que é e que há-de vir,

Senhor do tempo e da história,

louvor e glória pelos séculos dos séculos.

Amen

(Secretariado Nacional de Liturgia)

Domenico ghirlandaio,  

A Vocação dos Apóstolos, 1481

seguindo-se a frequência do curso de Direito 

canónico na Universidade gregoriana, em roma.

Pároco de cedofeita, no Porto, entre 1960 e 

1969, D. Manuel Martins foi nomeado vigário-

geral da diocese nortenha em 1969, antes de 

seguir para setúbal.

No dia 23 de abril de 1998, o Papa João Paulo ii 

aceitou o seu pedido de resignação ao cargo. 

lFs ☐

•

anÚncIo das  
cElEBraÇÕEs MÓvEIs  

2018



agEnda para JanEIro 2018

18 a 25 · semana de oração pela Unidade dos 

cristãos

encontros de formação e oração

Domingos · grupo do crisma de Adultos · 11h00

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

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

FAlA o PAPA FrANcisco 

angeLus 

Praça de são Pedro,

iii Domingo do Tempo comum

25 de Janeiro de 2015

«Jesus é o cumprimento das promessas 
divinas porque é aquele que doa ao homem 
o Espírito santo, a “água viva” que mata a 

sede do nosso coração inquieto.»

o evangelho de hoje apresenta-nos o início da pre-
gação de Jesus na galileia. são Marcos frisa que 
Jesus começou a pregar «depois que João [o Bap-
tista] foi preso» (1, 14). Precisamente no momento 
em que a voz profética do Baptizador, que anun-
ciava a vinda do reino de Deus, é abafada por 
Herodes, Jesus começa a percorrer os caminhos da 
sua terra para levar a todos, sobretudo aos pobres, 
«o evangelho de Deus» (ibid.). o anúncio de Jesus 
é semelhante ao de João, mas distingue-se pelo 
facto de que Jesus já não indica para o alto quem 
deve vir: Jesus é ele mesmo o cumprimento das 
promessas; é ele mesmo a «boa nova» a acredi-
tar, acolher e comunicar aos homens e mulheres 
de todos os tempos, para que também eles lhe 
confiem a sua existência. Jesus cristo em pessoa é 
a Palavra viva e activa na história: quem o ouve e 
segue entra no reino de Deus.

Jesus é o cumprimento das promessas divi-
nas porque é Aquele que doa ao homem o espírito 
santo, a «água viva» que mata a sede do nosso 
coração inquieto, sedento de vida, de amor, de 
liberdade, de paz: sedento de Deus. Quantas 
vezes sentimos o nosso coração sequioso! Foi ele 
mesmo quem o revelou à mulher samaritana, que 
encontrou no poço de Jacó, à qual disse: «Dá-me 
de beber» (Jo 4, 7). […]

Deus, tornando-se homem, fez sua a nossa 
sede, não só da água material, mas sobretudo 
a sede de uma vida plena, de uma vida livre da 
escravidão do mal e da morte. Ao mesmo tempo, 
com a sua encarnação Deus colocou a sua sede 
— porque também Deus tem sede — no coração 
de um homem: Jesus de Nazaré. Deus tem sede 
de nós, dos nossos corações, do nosso amor, e 
colocou esta sede no coração de Jesus. Por conse-
guinte, no coração de cristo encontram-se a sede 
humana e a sede divina. e o desejo da unidade dos 
seus discípulos pertence a esta sede. encontramos 
isto expresso na oração elevada ao Pai antes da 
Paixão. «Para que todos sejam um» (Jo 17, 21). o 
que Jesus queria: a unidade de todos! o diabo — 
sabemo-lo — é o pai das divisões, é um que divide 
sempre, que faz sempre guerras, faz muito mal.

Que esta sede de Jesus se torne cada vez 
mais também a nossa sede! continuemos, por-
tanto, a rezar e a comprometer-nos pela plena uni-
dade dos discípulos de cristo, na certeza de que 
ele mesmo está ao nosso lado e nos ampara com 
a força do seu espírito para que esta meta se apro-
xime. e confiamos esta nossa oração à materna 
intercessão de Maria Virgem, Mãe de cristo, e 
Mãe da igreja, para que ela nos una a todos como 
uma boa mãe. ☐
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