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EvangElho sEgundo são Marcos
(Mc 1, 21-28)

«Ensinava-os como quem tem autoridade»

Jesus chegou a cafarnaum
e quando, no sábado seguinte, entrou na sinagoga
e começou a ensinar,
todos se maravilhavam com a sua doutrina,
porque os ensinava com autoridade
e não como os escribas.
encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro,
que começou a gritar:
«Que tens Tu a ver connosco, Jesus Nazareno?
Vieste para nos perder?
sei quem Tu és: o santo de Deus».
Jesus repreendeu-o, dizendo:
«cala-te e sai desse homem».
o espírito impuro, agitando-o violentamente,
soltou um forte grito e saiu dele.
Ficaram todos tão admirados, que perguntavam uns aos outros:
«Que vem a ser isto?
Uma nova doutrina, com tal autoridade,
que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-lhe!».
e logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte,
em toda a região da galileia.

Palavra da salvação.

comentário

Jesus é o Profeta, aquele que Moisés anunciou e os tempos esperavam. Ele é o “Santo de Deus”. Vem 
salvar o homem todo e todo o homem. Vem libertá-lo de todos os males que o oprimem. Cada cura e 
expulsão do Demónio anuncia o Reino que já chegou. “Cala-te e sai desse homem”.  Era o encontro ine-
vitável com o príncipe deste mundo, que vai ser lançado fora. O Demónio é o inimigo do homem, o inve-
joso e homicida desde o princípio. Jesus vem para o perder. “Cala-te”. O Demónio é um vencido. É servo 
e não senhor. “Uma nova doutrina e com que autoridade”. A autoridade que mostra já tinha sido anun-
ciada por Moisés. Jesus ensina mandando. A sua autoridade consiste no poder de salvar e libertar, como 
senhor do sábado, senhor da vida. O poder e a novidade de Cristo continuam na Igreja. É em nome de 
Jesus que a Igreja fala e manda com o poder do Pai.

NoTícias

Pastoral Familiar realiza a sua 28.ª Jornada

Porto — o secretariado Diocesano da Pastoral 

Familiar anuncia a realização da 28.ª Jornada Dio-

cesana da Pastoral Familiar, no dia 3 de fevereiro, 

com o tema “Pela Família, mudar o paradigma 

do trabalho”. Toda a comunidade diocesana está 

convidada e, de modo especial, todos os agentes 

da pastoral que incluem nas suas preocupações a 

Família, nas suas múltiplas facetas.

a encíclica Laudato Si convida-nos a uma 

ecologia integral, que reponha o homem e a sua 

relação com o mundo em consonância com os 

desígnios do criador. Nesta Jornada queremos 

oferecer a oportunidade de refletir sobre os desa-

fios que o mundo de hoje coloca a quantos tra-

balham, procurando descobrir como ser Família 

evangelizadora neste campo.

Queremos ainda motivar os agentes pas-

torais a uma presença mais ativa nas questões 

ligadas ao trabalho e a uma solicitude especial 

com aqueles para quem o trabalho falta, é pre-

cário ou fonte de dificuldades na vida familiar. 

Deste modo caminharemos um pouco mais para, 

movidos pelo amor de Deus, fazermos da alegria 

do evangelho a nossa missão, ao serviço de cada 

pessoa e de todas as pessoas. ☐

Dia Mundial do Doente — Vigília de oração

Porto (secretariado Diocesano da Pastoral da 

saúde) — o administrador Diocesano do Porto, 

Dom antónio Taipa, preside à Vigília de oração 

para celebrar o Dia Mundial do Doente na noite 

de sábado 10 de fevereiro, pelas 21h30, na igreja 

de santo antónio das antas, no Porto. o tema 

desta vigília de oração, integrado na Mensa-

gem de sua santidade o Papa Francisco para o 

xxVi Dia Mundial do Doente, será: “A vocação 

materna da Igreja — como Maria, cuidar os feri-

dos pela vida”.

Todos são convidados para esta Vigília de 

oração, uma oportunidade para olhar a experi-

ência da fragilidade humana como caminho para 

Deus, em igreja. Particularmente convidados 

são aqueles que, nas paróquias, instituições ou 

hospitais, exercem qualquer serviço de visita e 

acompanhamento das pessoas mais fragilizadas 

das comunidades. incluem-se também pessoas 

idosas ou fragilizadas e cuidadores. ☐

Jornadas de Teologia na Universidade Católica

Porto (VP e Diocese do Porto) — em entrevista 

à VP, o Padre adélio abreu, Diretor adjunto da 

Faculdade de Teologia da UcP, esclarece a temá-

tica, o programa e os objetivos das Jornadas de 

Teologia da Universidade católica do Porto, este 
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«não vos esqueçais! lede um trecho  
do Evangelho todos os dias. É a força que  

nos muda, que nos transforma: muda a vida, 
muda o coração, transforma as inclinações  

ao mal em propósitos de bem.»

o trecho evangélico deste domingo (cf. Mc 1, 21-28) 
apresenta Jesus que, com a sua pequena comuni-
dade de discípulos, entra em cafarnaum, a cidade 
onde vivia Pedro e que naquele tempo era a maior 
da galileia. e Jesus entra naquela cidade.

Narra o evangelista Marcos que Jesus, sendo 
aquele dia um sábado, foi imediatamente à sina-
goga e pôs-se a ensinar (cf. v. 21). isto faz pensar 
na primazia da palavra de Deus, Palavra que deve 
ser ouvida, Palavra que deve ser acolhida, Palavra 
que deve ser anunciada. ao chegar a cafarnaum, 
Jesus não adia o anúncio do evangelho, não pensa 
primeiro onde hospedar, certamente necessário, a 
sua pequena comunidade, não perde tempo com a 
organização. a sua principal preocupação é comu-
nicar a Palavra de Deus com a força do espírito 
santo. e as pessoas na sinagoga ficam admiradas, 
porque Jesus «lhes ensinava como alguém que 
tem autoridade, e não como os escribas» (v. 22).

Que significa «com autoridade»? significa 
que nas palavras humanas de Jesus se sentia toda 
a força da Palavra de Deus, se sentia a própria 
autoridade de Deus, inspirador das sagradas escri-
turas. e uma das características da Palavra de Deus 
é que realiza aquilo que diz. Porque a Palavra de 
Deus corresponde à sua vontade. enquanto que 
nós, muitas vezes, pronunciamos palavras vãs, 
sem raiz ou palavras supérfluas, palavras que não 
correspondem à verdade. ao contrário a Palavra 
de Deus corresponde à verdade, é unidade com 
a sua vontade e realiza o que diz. com efeito, 
Jesus, depois de ter pregado, demonstra imedia-
tamente a sua autoridade libertando um homem, 

ano dedicadas ao tema da caridade por especial 

vontade de D. antónio Francisco dos santos. 

Uma reflexão igualmente vocacionada para aju-

dar a pensar as instituições sociais da igreja, de 

29 de janeiro a 1 de fevereiro.

segundo informa o texto introdutório das 

Jornadas de Teologia da UcP-Porto estas “procura-

rão abordar de um modo abrangente o vasto tema 

da caridade, nomeadamente, no que se refere à 

ação social, tendo em conta também o contexto 

português e portucalense, no passado e no pre-

sente”. sobre este evento falou à VP o Padre adélio 

abreu, Diretor adjunto da Faculdade de Teologia 

da UcP, em entrevista que aqui publicamos:

VP: “Metamorfoses da Caridade: a ação social 

e a Igreja do Porto”, é o tema das próximas 

Jornadas de Teologia na Universidade Cató-

lica do Porto. Qual o objetivo desta temática?

Padre adélio abreu: Nós pretendemos, como 

sempre, refletir sobre a realidade da fé cristã 

na relação com a cultura e o quadro em que 

vivemos, de tal maneira que seja possível ler a 

realidade à luz da fé e contribuir também para 

uma reflexão em que o saber teológico, o saber 

universitário, tem uma palavra a dizer. É sempre 

esse o objetivo das jornadas. Depois também, de 

há alguns anos a esta parte, as jornadas têm um 

outro objetivo específico e, por isso, a organiza-

ção em conjunto entre a Faculdade de Teologia 

da UcP e a Diocese do Porto: serem espaço de 

formação permanente dos presbíteros e dos diá-

conos. Daí o esforço de ver onde é que é neces-

sário tocar e incidir. concretamente, a questão 

da caridade tem como quadro a temática da dio-

cese para o corrente ano pastoral. a partir do 

momento em que o lema da diocese é ‘Movidos 

pelo amor de Deus’, houve um esforço para inci-

dir neste âmbito. escolhemos a ação social como 

poderia ser outra perspetiva. inicialmente, che-

gamos a pôr a hipótese de tratar da questão da 

família, mas, por vontade de D. antónio Fran-

cisco, decidimos tratar o tema da ação social.

VP: Nestas Jornadas de Teologia serão feitas 

referências a importantes figuras que marca-

ram a história da diocese, tais como, o Car-

deal D. Américo, D. António Ferreira Gomes, 

o padre Américo e o padre Leonel. Podemos 

dizer que a ação social é uma das marcas da 

Igreja do Porto?

Paa: Não tenho dúvidas que a caridade é uma 

das marcas da igreja do Porto. É, em primeiro 

lugar, uma marca da igreja em todos os lugares, e 

é claramente uma das marcas da igreja do Porto.

e houve uma preocupação, na programação das 

Jornadas, de incidir sobre a realidade da igreja 

do Porto. ou seja, que esta reflexão que vamos 

fazer sobre a caridade não se ficasse por uma 

abordagem em abstrato, apenas de um ponto de 

vista teológico, mas que incidisse na nossa reali-

dade concreta, no nosso tecido social e eclesial. 

essa foi também uma vontade de D. antónio 
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presente na sinagoga, que estava possuído pelo 
demónio (cf. Mc 1, 23-26). Precisamente a auto-
ridade divina de cristo tinha suscitado a reacção 
de satanás, escondido naquele homem; Jesus, 
por sua vez, reconheceu imediatamente a voz do 
maligno e «disse severamente: “cala-te e sai deste 
homem”!» (v. 25). com a força da sua palavra, 
Jesus liberta a pessoa do maligno. e mais uma vez 
os presentes permanecem admirados: «comanda 
até os espíritos malignos e eles obedecem-lhe!» 
(v. 27). a Palavra de Deus faz-nos admirar. Possui a 
força de nos deixar surpreender.

o evangelho é palavra de vida: não oprime 
as pessoas, ao contrário, liberta quantos são escra-
vos de muitos espíritos malignos deste mundo: 
o espírito da vaidade, o apego ao dinheiro, o 
orgulho, a sensualidade... o evangelho muda o 
coração, muda a vida, transforma as inclinações 
para o mal em propósitos de bem. o evangelho 
é capaz de mudar as pessoas! É, portanto, tarefa 
dos cristãos difundir em toda a parte a sua força 
redentora, tornando-se missionários e arautos da 
Palavra de Deus. Também no-lo sugere o trecho 
de hoje, o qual termina com uma abertura mis-
sionária e diz assim: «e a sua fama — a fama de 
Jesus — logo se espalhou por toda a parte, em 
toda a região da galileia» (v. 28). a nova doutrina 
ensinada com autoridade por Jesus é a que a igreja 
leva ao mundo, juntamente com os sinais efica-
zes da sua presença: o ensinamento influente e 
a acção libertadora do Filho de Deus tornam-se 
as palavras de salvação e os gestos de amor da 
igreja missionária. recordai-vos sempre de que o 
evangelho tem a força de mudar a vida! Não vos 
esqueçais disto. ele é a Boa Nova, que nos trans-
forma unicamente se nos deixarmos transformar 
por ela. eis por que vos peço sempre que tenhais 
um contacto diário com o evangelho, que o leiais 
todos os dias, um trecho, um excerto, que o medi-
teis e que o leveis convosco por toda a parte: no 
bolso, na bolsa... ou seja, alimentai-vos todos os 
dias nesta fonte inexaurível de salvação. Não vos 
esqueçais! lede um trecho do evangelho todos os 
dias. É a força que nos muda, que nos transforma: 
muda a vida, muda o coração.

invoquemos a intercessão materna da Vir-
gem Maria, aquela que acolheu a Palavra e a 
gerou para o mundo, para todos os homens. Que 
ela nos ensine a ser ouvintes assíduos e anuncia-
dores influentes do evangelho de Jesus. ☐
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EvangElho sEgundo são Marcos
(Mc 1, 29-39)

«curou muitas pessoas, atormentadas por várias doenças»

Naquele tempo,
Jesus saiu da sinagoga
e foi, com Tiago e João, a casa de simão e andré.
a sogra de simão estava de cama com febre,
e logo lhe falaram dela.
Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e levantou-a. 
a febre deixou-a e ela começou a servi-los.
ao cair da tarde, já depois do sol-posto,
trouxeram-lhe todos os doentes e possessos,
e a cidade inteira ficou reunida diante da porta.
Jesus curou muitas pessoas,
que eram atormentadas por várias doenças,
e expulsou muitos demónios.
Mas não deixava que os demónios falassem,
porque sabiam quem ele era.
De manhã, muito cedo, levantou-se e saiu.
retirou-se para um sítio ermo
e aí começou a orar.
simão e os companheiros foram à procura d’ele
e, quando o encontraram, disseram-lhe:
«Todos Te procuram».
ele respondeu-lhes:
«Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas,
a fim de pregar aí também,
porque foi para isso que eu vim».
e foi por toda a galileia,
pregando nas sinagogas e expulsando os demónios.

Palavra da salvação

comentário

O primeiro capítulo do Evangelho de Marcos apresenta-nos em síntese o programa da vida apostólica de 
Jesus, repartido entre o trabalho e a oração. Continua Jesus a sua missão de libertador. Depois de expulsar 
um demónio, cura a sogra de Pedro pegando-a pela mão. Ao toque de Jesus tudo se renova. “Começou a 
servi-los”. Foi a melhor forma de agradecer. A sua febre agora é servir. Quando eu arder em febre de 
servir, estarei curado. “E começou a orar”. Jesus quer deixar claro que não há missão apostólica sem ora-
ção. A força da missão está na oração frequente e perseverante. É na intimidade da oração que se escuta 
a mensagem. Oração e ação vivem uma para a outra, como seu complemento e plenitude. Contemplação 
e ação são dois aspectos da mesma realidade. Contemplação é a fonte; ação é a corrente.

John Bridges,  

Cristo Curando a Sogra  

de Simão Pedro, 1839

Francisco, de termos uma atenção para com a 

igreja do Porto. Nesse sentido, procuramos ter 

em conta a reflexão do catolicismo social quer no 

século xix quer no século xx, destacando uma 

ou outra figura. Não pretendemos ser exaustivos. 

Destacamos a figura do cardeal D. américo no 

século xix, que teve uma relevância significativa, 

porque é quem melhor deixa repercutir o espí-

rito da “rerum Novarum” (encíclica de leão xiii 

sobre o Trabalho) de entre as figuras do episco-

pado da altura. Depois destacamos outras figu-

ras: o padre américo pela importância que ele 

tem, não só no Porto, mas a nível nacional com 

a ‘obra da rua’; D. antónio Ferreira gomes por 

aquilo que conhecemos dele e porque é possí-

vel olhar para a intervenção social dele no con-

texto do pensamento portuense. No entanto, 

houve na constituição do programa não só uma 

preocupação de olhar para as figuras, mas tam-

bém de olhar o tema sob diferentes perspetivas. 

Desde logo, a perspetiva histórica, mas também 

teológica, mais a partir da moral social na qual 

destacamos o padre Julio Martínez Martínez, um 

jesuíta espanhol, especialista em moral social, 

atualmente reitor da Pontifícia Universidade 

comillas de Madrid. Também teremos especia-

listas nossos, da própria Faculdade de Teologia, 

como o Prof. Jorge cunha e o D. Manuel linda. 

Teremos também um olhar sobre como a cari-

dade era vista no período patrístico: nos inícios 

da igreja a questão da esmola. e depois também 

que esta reflexão sobre a caridade possa servir de 

horizonte teórico da concretização da caridade 

na ação pastoral. e recordo-me que, em diálogo 

com D. antónio Francisco, percebi que havia a 

preocupação de que esta reflexão, mesmo que 

não diretamente, pudesse ajudar a pensar, por 

exemplo, a questão das instituições sociais da 

igreja e dos centros sociais paroquiais.

VP: D. António Francisco dos Santos quis 

muito que este tema da ação social e da cari-

dade fosse desenvolvido nestas jornadas. Esta 

temática fica como uma marca da sua passa-

gem na liderança da diocese do Porto?

Paa: sim, a preocupação social é uma marca 

muito significativa quer do pensamento quer da 

ação pastoral de D. antónio Francisco. se lermos 

os seus textos eles estão perpassados da neces-

sidade da atenção às pessoas concretas, àquelas 

que vivem na pobreza, à realidade das margina-

lidades de hoje. e também tem esta marca de 

como é que a igreja deverá fazer a ação social 

hoje. essa preocupação está muito patente, e eu 

creio que resulta, certamente, da sua ação pas-

toral, mas também do seu modo de ser. ele tinha 

um modo de ser muito marcado pela questão 

da proximidade. Da proximidade a todos: aos 

padres, aos leigos, aos pobres, a toda a realidade 

humana. Quando se tem no horizonte de vida 

este aspeto da proximidade, certamente, que 

esta precisa de ser exercida relativamente aos 

mais frágeis e àqueles que precisam de ser mais 

necessariamente objeto da ação social da igreja, 

porque vivem em circunstâncias de pobreza. ☐



agEnda para FEvErEiro 2018

Dia 04 · Dia da apresentação do Menino Jesus 
no Templo
Dia 10 · Dia Paroquial do Doente
Dia 13 · carnaval 
Início da Quaresma

Dia 14 · Quarta-feira de cinzas – 21h30

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
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Fala o PaPa FraNcisco 

AngeLuS 

Praça de são Pedro,

V Domingo do Tempo comum

8 de Fevereiro de 2015

«cada um de nós está chamado a levar  
a luz da palavra de deus e a força da graça a 

quantos sofrem e a quantos os assistem.»

o evangelho de hoje (cf. Mc 1, 29-39) apresenta-
-nos Jesus que, depois de ter pregado ao sábado 
na sinagoga, cura muitos doentes. Pregar e curar: 
esta é a actividade principal de Jesus na sua vida 
pública. com a pregação ele anuncia o reino de 
Deus e com as curas demonstra que está próximo, 
que o reino de Deus se encontra no meio de nós. 
ao entrar na casa de simão Pedro, Jesus vê que 
a sua sogra está de cama com febre; imediata-
mente lhe pega na mão, cura-a e diz-lhe para se 
levantar. ao pôr-do-sol, quando, tendo terminado 
o sábado, o povo pode sair e levar-lhe os doentes, 
cura uma multidão de pessoas atormentadas por 
doenças de todos os géneros: físicas, psíquicas, 
espirituais. Tendo vindo à terra para anunciar e 
realizar a salvação de todo o homem e de todos os 
homens, Jesus mostra uma particular predilecção 
por quantos estão feridos no corpo e no espírito: 
os pobres, os pecadores, os possuídos pelo demó-
nio, os doentes, os marginalizados. assim ele 
revela-se médico tanto das almas como dos cor-
pos, bom samaritano do homem. É o verdadeiro 
salvador, Jesus cura, Jesus sara.

esta realidade da cura dos doentes por parte 
de cristo convida-nos a reflectir sobre o sentido 
e o valor da doença. isto é-nos recordado tam-
bém pelo Dia Mundial do Doente, que celebrare-
mos (na próxima semana) na memória litúrgica da 
Bem-aventurada Virgem Maria de lourdes. […]

a obra salvífica de cristo não acaba com a 
sua pessoa e no espaço da sua vida terrena; ela 
continua mediante a igreja, sacramento do amor 
e da ternura de Deus pelos homens. ao enviar em 

missão os seus discípulos, Jesus confere-lhes um 
duplo mandato: anunciar o evangelho da salva-
ção e curar os enfermos (cf. Mt 10, 7-8). Fiel a 
este ensinamento, a igreja considerou sempre a 
assistência aos enfermos uma parte integrante da 
sua missão.

«Tende sempre convosco os pobres e os 
sofredores», admoesta Jesus (cf. Mt 26, 11), e a 
igreja encontra-os continuamente no seu cami-
nho, considerando as pessoas doentes como uma 

via privilegiada para encontrar cristo, para o aco-
lher e servir. curar um doente, acolhê-lo, servi-lo, 
é servir cristo: o doente é a carne de cristo.

isto acontece também no nosso tempo, 
quando, não obstante os multíplices progres-
sos da ciência, o sofrimento interior e físico das 
pessoas suscita fortes interrogações sobre o sen-
tido da doença e da dor e acerca do porquê da 
morte. Trata-se de perguntas existenciais, às quais 
a acção pastoral da igreja deve responder à luz da 
fé, tendo diante dos olhos o crucificado, no qual 
sobressai todo o mistério salvífico de Deus Pai, que 
por amor aos homens não poupou o próprio Filho 
(cf. Rm 8, 32). Por conseguinte, cada um de nós 
está chamado a levar a luz da Palavra de Deus e 
a força da graça a quantos sofrem e a quantos os 
assistem, familiares, médicos e enfermeiros, para 
que o serviço ao doente seja prestado sempre com 
mais humanidade, amor evangélico e ternura. a 
igreja mãe, pelas nossas mãos, acaricia os nossos 
sofrimentos e cuida das nossas feridas, e fá-lo com 
ternura de mãe.

rezemos a Maria, saúde dos enfermos, para 
que cada pessoa na doença possa experimentar, 
graças à solicitude de quem está ao seu lado, o 
poder do amor de Deus e o conforto da sua ter-
nura materna. ☐
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a sua participação é importante! se pretende 

transmitir-nos um testemunho, submeter uma 

proposta de colaboração ou anunciar um evento 

previsto na nossa paróquia, poderá contactar-nos 

através do endereço eletrónico:

boletimparoquial@paroquia-areosa.pt

se desejar, pode enviar-nos o endereço eletrónico 

de uma pessoa amiga que saiba ter interesse em 

receber este boletim, gratuitamente, por e-mail. ☐


