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EvangElho sEgundo são João
(Jo 3, 14-21)

«deus enviou o seu Filho, para que o mundo seja salvo por Ele»

Naquele tempo,
disse Jesus a Nicodemos:
«Assim como Moisés elevou a serpente no deserto,
também o Filho do homem será elevado,
para que todo aquele que acredita
tenha n’ele a vida eterna.
Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho Unigénito,  
para que todo o homem que acredita n’ele
não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus não enviou o Filho ao mundo
para condenar o mundo,
mas para que o mundo seja salvo por ele.
Quem acredita n’ele não é condenado,
mas quem não acredita já está condenado,
porque não acreditou no nome do Filho Unigénito de Deus.
e a causa da condenação é esta:
a luz veio ao mundo,
e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque eram más as suas obras.
Todo aquele que pratica más acções
odeia a luz e não se aproxima dela,
para que as suas obras não sejam denunciadas.
Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz,
para que as suas obras sejam manifestas,
pois são feitas em Deus.

Palavra da salvação.

Comentário

Misericórdia é o nome de Deus. Misericórdia é o rosto autêntico de Deus. O mistério da cruz é o escândalo 
permanente do amor misericordioso. O Calvário apregoa ao mundo as loucuras do homem e a loucura de 
Deus. “Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único”. Não tinha mais nada para dar. E Jesus, 
tendo amado os seus, amou-os até ao extremo de dar a vida por eles. A maior prova  do poder de Deus, 
que alegra o seu coração de Pai, está em compadecer-se e perdoar. É assim que Deus nos ama, e nós deve-
mos amar. “Quem acreditar n’Ele não é condenado”. A fé entra como condição para ir à festa do amor 
misericordioso. Quem não acreditar, ficará de fora, negando-se a entrar na alegria do coração de Deus. 
Cristo não veio para condenar, mas apara salvar. Deus não condena ninguém. São as nossas obras que nos 
condenam ou absolvem, à face de Deus e dos homens.

NoTíciAs

Vaticano: Papa institui memória de Maria, 

“Mãe da Igreja”, no calendário litúrgico

Este ano a celebração vai ser no dia 21 de Maio

Cidade do Vaticano, 03 Mar 2018 (Ecclesia) — o 

Papa Francisco acaba de publicar o decreto que 

determina a inscrição da Memória da “Bem-

-aventurada Virgem, Mãe da igreja” no calendário 

romano geral, a ser celebrada na segunda-feira 

depois de Pentecostes.

“esta celebração ajudará a lembrar que 

a vida cristã, para crescer, deve ser ancorada no 

mistério da cruz, na oblação de cristo no convite 

eucarístico e na Virgem, Mãe do redentor e dos 

redimidos”, lê-se no decreto, assinado pelo Prefeito 

do Dicastério, o cardeal robert sarah.

o motivo da celebração está brevemente 

descrito no Decreto “ecclesia Mater”: favorecer o 

crescimento do sentido materno da igreja nos pas-

tores, nos religiosos e nos fiéis, como, também, da 

genuína piedade mariana.

“considerando a importância do mistério da 

maternidade espiritual de Maria o Papa Francisco 

estabeleceu que na segunda-feira depois do Pen-

tecostes, a Memória de Maria Mãe da igreja seja 

obrigatória para toda a igreja de rito romano”, 

comentou o cardeal.

“o desejo é que esta celebração recorde 

a todos os discípulos de cristo que, se queremos 

crescer e enchermo-nos do amor de Deus, é preciso 

enraizar a nossa vida sobre três realidades: na cruz, 

na Hóstia e na Virgem – Crux, Hostia et Virgo. estes 

são os três mistérios que Deus deu ao mundo para 

estruturar, fecundar, santificar a nossa vida interior 

e para nos conduzir a Jesus cristo. são três misté-

rios a contemplar no silêncio.”

este ano a celebração vai ser no dia 21 de 

Maio, segunda-feira de Pentecostes.

Dia Diocesano da Juventude — 24 de Março

Diocese do Porto (SDPJ) — De acordo com o 

Plano Pastoral Diocesano, vimos por este meio 

convidar -te a participar no Dia Diocesano da 

Juventude, que este ano se realizará no san-

tuário de Nossa senhora de la salette, em oli-

veira de Azeméis.

este convite é para ToDos os jovens da Dio-

cese. Quer estejam num grupo de jovens, num 

movimento juvenil, sejam acólitos, escuteiros, 

cantores, leitores, entre outros por exemplo... 

contamos convosco para fazer chegar este apelo 

ao maior número de jovens possível.

em comunhão com a igreja Universal e 

dando continuidade à vontade do nosso querido 
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FAlA o PAPA FrANcisco 

angeLus 

Praça de são Pedro,

iV Domingo da Quaresma

15 de Março de 2015

«se na criação o Pai nos deu a prova do  
seu imenso amor, concedendo-nos a vida, na 
paixão e na morte do seu Filho Ele deu-nos a 

prova das provas: veio sofrer e morrer por 
nós. a misericórdia de deus é imensa: Ele 

ama-nos e perdoa-nos; perdoa tudo e  
perdoa sempre.»

o evangelho de hoje volta a propor-nos as pala-
vras dirigidas por Jesus a Nicodemos: «com efeito, 
Deus amou de tal modo o mundo, que lhe deu 
seu Filho único» (Jo 3, 16). ouvindo estas palavras, 
dirigimos o olhar do nosso coração a Jesus crucifi-
cado e sentimos dentro de nós que Deus nos ama, 
nos ama verdadeiramente, nos ama muito! eis a 
expressão mais simples, que resume o evangelho 
inteiro, toda a fé, toda a teologia: Deus ama-nos 
com amor gratuito e sem limites.

É assim que Deus nos ama, e manifesta este 
amor principalmente na criação, como proclama 
a liturgia, na Prece eucarística iV: «Deste origem 
ao universo para infundir o teu amor em todas as 
tuas criaturas e para as animar com os esplendores 
da tua luz». Na origem do mundo só há o amor 
livre e gratuito do Pai. santo ireneu, um santo dos 
primeiros séculos, escreve: «Deus não criou Adão 
porque tinha necessidade do homem, mas para 
ter alguém a quem conceder os seus benefícios» 
(Adversus haereses, iV, 14, 1). É assim, o amor de 
Deus é assim.

Depois, a Prece eucarística iV acrescenta: 
«e quando, pela sua desobediência, o homem 
perdeu a tua amizade, Tu não o abandonaste ao 
poder da morte, mas na tua misericórdia vieste ao 
encontro de todos». ele veio com a sua misericór-
dia. como na criação, também nas etapas seguin-
tes da história da salvação sobressai a gratuitidade 

do amor de Deus: o senhor escolhe o seu povo 
não porque ele o merece, mas porque é o mais 
pequenino dentre todos os povos, como ele diz. 
e quando chegou «a plenitude do tempo», não 
obstante os homens tivessem desrespeitado várias 
vezes a aliança, Deus, em vez de os abandonar, 
estipulou com eles um novo vínculo, no sangue de 
Jesus — a união da nova e eterna aliança — um 
vínculo que nada jamais poderá interromper.

são Paulo recorda-nos: «Deus, que é rico em 
misericórdia — nunca nos esqueçamos disto, ele é 
rico em misericórdia — impelido pelo grande amor 
com que nos amou, quando estávamos mortos em 
consequência dos nossos pecados, deu-nos a vida 

juntamente com cristo» (Ef 2, 4). A Cruz de Cristo 
é a prova suprema da misericórdia e do amor 
de Deus por nós: Jesus amou-nos «até ao fim» 
(Jo 13, 1), ou seja, não apenas até ao último ins-
tante da sua vida terrena, mas até ao extremo 
limite do amor. se na criação o Pai nos deu a prova 
do seu imenso amor, concedendo-nos a vida, na 
paixão e na morte do seu Filho ele deu-nos a prova 
das provas: veio sofrer e morrer por nós. A miseri-
córdia de Deus é imensa: ele ama-nos e perdoa-
-nos; Deus perdoa tudo e perdoa sempre.

Maria, que é Mãe de misericórdia, instile no 
nosso coração a certeza de que somos amados 
por Deus. esteja próxima de nós nos momentos 
de dificuldade e nos conceda os sentimentos do 
seu Filho, para que o nosso itinerário quaresmal 
seja uma experiência de perdão, de acolhimento 
e de caridade. ☐

Notícias (continuação)

D. António Francisco, o dia será dedicado a 

Maria, sob o tema: “Maria, não temas, porque 

encontraste graça diante de Deus” (Lc 1, 30).

Todos os inscritos terão a possibilidade de 

frequentar a escola de Maria e do seu amado 

Filho Jesus. Para além de ser uma oportunidade 

de crescimento na Fé, Movidos pelo Amor de 

Deus, será também uma oportunidade de conví-

vio e de partilha de vivências com outros jovens 

da nossa Diocese.

eis, portanto, o PROGRAMA DO DDJ 2018 

que te queremos propor:

09h00 — Check-in em 4 pontos (localizados em 

diferentes paróquias da vigararia de Oliveira de 

Azeméis): o ponto de encontro vai ser atri buído a 

cada grupo individualmente, estejam, por favor, 

atentos ao vosso e-mail.

09h15 — Início da Caminhada de peregrinação 

em direcção ao Santuário de Nossa Senhora de 

La Salette.

10h15 — Acolhimento no Santuário (possibilidade 

para receber o Sacramento da Reconciliação).

12h30 — Eucaristia

14h00 às 15h00 — Almoço.

15h00 — Escolas da Fé (vários temas apresen-

tados em 15 minutos; os jovens terão oportuni-

dade de participar em 3 ou 4 destes temas).

16h30 — Concerto.

17h30 — Partida e Envio (encerramento).

Para a necessária organização das “questões 

logísticas” relacionadas com esta nossa Peregrina-

ção, será necessário que ToDos os iNTeressA-

Dos se iNscreVAM.

os formulários para a inscrição estão dis-

poníveis no portal internet da Diocese do Porto 

(www.diocese-porto.pt). em caso de dúvida, 

podes usar os e-mails sdpj.porto@gmail.com ou 

eventos.sdpj.porto@gmail.com ou ainda con-

tactar o director do sDPJ Porto, Pe. Jorge Nunes, 

através do telefone 915 456 083.

Papa quer que todos os jovens 

sejam protagonistas da preparação 

do próximo Sínodo dos Bispos

Diocese do Porto — No Angelus do i Domingo da 

Quaresma, 18 de Fevereiro, o Papa referiu que 

de 19 a 24 de Março estarão em roma cerca de 

300 jovens vindos de todo o mundo para uma 

reunião preparatória do sínodo dos Bispos que 

decorrerá no Vaticano em outubro deste ano 

2018 sobre o tema: “os jovens, a fé e o discerni-

mento vocacional”.

o santo Padre pediu a participação dos 

jovens mesmo que não venham a roma no mês 

de Março. Francisco quer “que todos os jovens 

possam ser protagonistas desta preparação”. 

isso será possível através do site da secretaria do 

sínodo dos Bispos. Um “contributo” para “cami-

nhar juntos” — disse o Papa agradecendo a par-

ticipação dos jovens.
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EvangElho sEgundo são João
(Jo 12, 20-33)

«se o grão de trigo, lançado à terra, morrer, dará muito fruto»

Naquele tempo,
alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém
para adorar nos dias da festa,
foram ter com Filipe, de Betsaida da galileia,
e fizeram-lhe este pedido:
«senhor, nós queríamos ver Jesus».
Filipe foi dizê-lo a André;
e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus.
Jesus respondeu-lhes:
«chegou a hora em que o Filho do homem vai ser glorificado.
em verdade, em verdade vos digo:
se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica só;
mas se morrer, dará muito fruto.
Quem ama a sua vida, perdê-la-á,
e quem despreza a sua vida neste mundo
conservá-la-á para a vida eterna.
se alguém Me quiser servir, que Me siga,
e onde eu estiver, ali estará também o meu servo.
e se alguém Me servir, meu Pai o honrará.
Agora a minha alma está perturbada.
e que hei-de dizer? Pai, salva-Me desta hora?
Mas por causa disto é que eu cheguei a esta hora.
Pai, glorifica o teu nome».
Veio então do céu uma voz que dizia:
«Já o glorifiquei e tornarei a glorificá-l’o».
A multidão que estava presente e ouvira
dizia ter sido um trovão.
outros afirmavam: «Foi um Anjo que lhe falou».
Disse Jesus:
«Não foi por minha causa que esta voz se fez ouvir;
foi por vossa causa.
chegou a hora em que este mundo vai ser julgado.
chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo.
e quando eu for elevado da terra,
atrairei todos a Mim».
Falava deste modo,
para indicar de que morte ia morrer.

Palavra da salvação

Comentário

A hora de Jesus era a hora de sofrer. Passou a vida vivendo as horas dos outros, mas esta era a sua. 
Só as horas do sofrimento são verdadeiramente nossas. “Chegou a hora”. A hora máxima de Jesus 
consiste em fazer a vontade do Pai. Hora de obedecer é hora de sofrer. Cristo morre para obedecer, 
porque obediência é vida. A hora grande de Jesus é a hora grande do Pai, glorificando o seu Filho: 
“Glorifiquei-O e tornarei a glorificá-Lo”. Também nós temos a nossa hora, que revive e completa a 
hora de Jesus. A nossa hora grande é fazer-nos obedientes com Cristo, até à morte. A grandeza da 
minha vida está em obedecer. Estar em Cristo, viver n’Ele é a minha tarefa de servidor. “Elevado da 
terra, atrairei todos a Mim”. Para isto chegou Jesus a esta hora e nos chamou a sair de nós para o 
Pai. Tenho de ser elevado com Cristo para ser glorificado com Ele.

el greco,  

Cristo Abraçando a Cruz, c. 1580

4 de Março — Dia da Comunidade

Paróquia de N.S. da Areosa — No passado 

domingo, dia 4 de Março, festejou-se o nosso Dia 

da comunidade, assinalando desta feita o 39.º 

aniversário da criação da Paróquia experimental 

de Nossa senhora da Areosa.

Durante a Missa solene concelebrada pelos 

nossos sacerdotes e presenciada, como habitual-

mente, por uma bem preenchida assembleia, o 

Pe. José Maia teve ocasião de reconhecidamente 

lembrar todos aqueles que desde a primeira hora 

contribuíram para nos transformar na dinâmica 

comunidade que somos hoje e de manifestar 

ainda o seu especial apreço pelo sucesso da 

franca aposta nas catequeses infantil e juvenil, 

que têm vindo a chamar à nossa igreja inúmeras 

famílias das paróquias vizinhas.

A dedicação dos membros da nossa comuni-

dade foi igualmente realçada pelo nosso pároco 

Pe. José Diz, que expressou o voto de que o envol-

vimento de todos eles nas múltiplas actividades 

que vão sendo desenvolvidas na paróquia possa 

vir a aprofundar-se ainda mais no futuro.

A pequena equipa do “Pedras Vivas” asso-

cia-se a tal desígnio, esperando poder contar já 

para o 40.º aniversário da nossa paróquia com 

a colaboração de mais participantes, de forma a 

permitir-lhe apresentar uma reportagem condigna 

nas páginas deste boletim!

• • •



agEnda Para Março 2018

Vias Sacras · às 21h30, na igreja:
Dia 16 · escuteiros
Dia 23 · catequese

Dia 11 · Festa de s. João de Deus
Dia 18 · Dia do Pai
Dia 25 · Dia de ramos
Dia 26 · celebração (Famílias) · 21h30
Dia 27 · celebração (Jovens) · 21h30
Dia 28 · celebração Penitencial · 21h15
Dia 29 ·  Quinta-feira santa · sé catedral · 10h00

igreja da Areosa · 21h30
Dia 30 · sexta-feira santa 18h00
Dia 31 · Vigília Pascal 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

FAlA o PAPA FrANcisco 

angeLus 

Praça de são Pedro,

V Domingo da Quaresma

22 de Março de 2015

«a quantos hoje “querem ver Jesus”,  
a quantos estão à procura do rosto de deus; 
a todas estas pessoas podemos oferecer três 

coisas: o Evangelho; o crucifixo e o 
testemunho da nossa fé, pobre,  

mas sincera.»

Neste Quinto Domingo de Quaresma, o evange-
lista João chama a nossa atenção com um porme-
nor curioso: alguns «gregos», de religião hebraica, 
vindos a Jerusalém para a festa da Páscoa, diri-
gem-se ao apóstolo Filipe, dizendo-lhe: «senhor, 
queremos ver Jesus» (Jo 12, 21). Na cidade santa, 
onde Jesus foi pela última vez, há muitas pessoas. 
estão presentes os pequeninos e os simples, que 
acolheram alegremente o profeta de Nazaré reco-
nhecendo Nele o enviado do senhor. estão presen-
tes os sumos sacerdotes e os chefes do povo, que 
o querem eliminar porque o consideram herético 
e perigoso. Há também muitas pessoas, como por 
exemplo aqueles «gregos», que estão curiosos 
para o ver e saber mais sobre a sua pessoa e as 
obras cumpridas por ele, a última dos quais — a 
ressurreição de lázaro — causou grande alarido.

«Queremos ver Jesus»: estas palavras, como 
muitas outras nos evangelhos, vão para além do 
episódio particular e exprimem algo universal; 
revelam um desejo que atravessa as épocas e as 
culturas, um desejo presente no coração de muitas 
pessoas que ouviram falar de Jesus, mas ainda não 
o encontraram. «eu desejo ver Jesus», assim sente 
o coração desta gente.

respondendo indirectamente, de maneira 
profética, àquele pedido de o poder ver, Jesus pro-
nuncia uma profecia que desvela a sua identidade 
e indica o caminho para o conhecer verdadeira-
mente: «É chegada a hora para o Filho do Homem 

ser glorificado» (Jo 12, 23). Chegou a hora da 
Cruz! chegou a hora da derrota de satanás, 
príncipe do mal, e do triunfo definitivo do amor 
misericordioso de Deus. cristo declara que será 
«levantado da terra» (32), uma expressão que tem 
um duplo significado: «levantado» porque crucifi-
cado, e «levantado» porque exaltado pelo Pai na 
ressurreição, para atrair todos a si e reconciliar os 
homens com Deus e entre eles. A hora da cruz, 
a mais obscura da história, é também a fonte da 
salvação para quantos acreditam Nele.

Prosseguindo a profecia sobre a sua Páscoa já 
iminente, Jesus usa uma imagem simples e suges-

tiva, a do «grão de trigo» que, ao cair na terra, 
morre para produzir fruto (cf. 24). Nesta imagem 
encontramos outro aspecto da cruz de cristo: o 
da fecundidade. A cruz de cristo é fecunda. com 
efeito, a morte de Jesus é uma fonte inesgotável 
de vida nova, porque traz em si a força regenera-
dora do amor de Deus. imergidos neste amor pelo 
Baptismo, os cristãos podem tornar-se «grãos de 
trigo» e dar muito fruto se, como Jesus, «perde-
rem a própria vida» por amor de Deus e dos irmão 
(cf. 25).

Por esta razão, a quantos hoje «querem ver 
Jesus», a quantos estão à procura do rosto de 
Deus; a quem recebeu uma catequese quando 
era pequeno e depois não a aprofundou e talvez 
perdeu a fé; aos numerosos que ainda não encon-
traram Jesus pessoalmente...; a todas estas pes-
soas podemos oferecer três coisas: o Evangelho; 
o crucifixo e o testemunho da nossa fé, pobre, 
mas sincera. o evangelho: ali podemos encontrar 
Jesus, ouvi-lo, conhecê-lo. o crucifixo: sinal do 
amor de Jesus que se entregou a si mesmo por 
nós. e também uma fé que se traduz em gestos 
simples de caridade fraterna. Mas principalmente 
na coerência de vida entre o que dizemos e o que 
vivemos, coerência entre a nossa fé e a nossa vida, 
entre as nossas palavras e as nossas acções. evan-
gelho, crucifixo, testemunho. Que Nossa senhora 
nos ajude a carregar estas três coisas. ☐
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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 electrónico:

boletimparoquial@paroquia-areosa.pt

se desejar, pode enviar-nos o endereço electrónico 

de uma pessoa amiga que saiba ter interesse em 

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


