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EvangElho sEgundo são João
(Jo 10, 11-18)

o Bom Pastor dá a vida pelas suas ovelhas

Naquele tempo, disse Jesus:
«eu sou o Bom Pastor.
o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
o mercenário, como não é pastor, nem são suas as ovelhas,  
logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge,
enquanto o lobo as arrebata e dispersa.
o mercenário não se preocupa com as ovelhas.
eu sou o Bom Pastor:
conheço as minhas ovelhas,
e as minhas ovelhas conhecem-Me,
do mesmo modo que o Pai Me conhece e eu conheço o Pai;  
eu dou a vida pelas minhas ovelhas.
Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil
e preciso de as reunir;
elas ouvirão a minha voz
e haverá um só rebanho e um só Pastor.
Por isso o Pai Me ama:
porque dou a minha vida, para poder retomá-la.
Ninguém Ma tira, sou eu que a dou espontaneamente.  
Tenho o poder de a dar e de a retomar:
foi este o mandamento que recebi de meu Pai».
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Jean Baptiste de champaigne,  

O Bom Pastor,  

século xVii

eDiToriAl

VONTADE DE VENCER

Naquele preciso momento em que os cristãos cele-

bram a Páscoa de Jesus, comemorando o sublime 

sacrifício de um Homem para redenção de todos e 

a sua gloriosa ressurreição como anúncio de vida 

perene, não cessam de chegar-nos de um mundo 

cada vez mais rendido à voragem dos interesses as 

noticias de guerra e de morte.

se no Médio oriente, entre as populações 

martirizadas, as facções voltam a contar cadá-

veres como troféus e, em lugar de enveredarem 

pelos trilhos da paz, elegem as armas como der-

radeiro árbitro das nações, no resto do globo, 

em especial no que se refere ao ânimo daqueles 

que presidem aos destinos dos povos, a disposi-

ção não parece diversa e, sob o manto das mais 

delirantes demagogias, continuam a imolar-se os 

últimos vestígios de justiça e do bem comum ao 

autismo arrogante de uns poucos.

entre nós, infelizmente, o panorama não é 

muito diverso, e assistimos em directo à retoma 

de uma cultura desumanizada que há muito jul-

gávamos ter deixado para trás. com efeito, as 

minorias belicosas e caprichosas a quem abando-

námos a direcção dos nossos valores colectivos 

não se cansam de rotular como “progresso” o 

recrudescer de velhas práticas pagãs que nem no 

seu tempo mereceram o aval do consenso.

embora julguem afastar toda a oposição 

colocando à cabeça das suas campanhas os 

exemplos mais trágicos que conseguem encon-

trar, já pudemos ver no passado como a pretexto 

de proteger as mães que correm risco de vida 

durante a gravidez acabaram por transformar o 

aborto num vulgar método anticoncepcional.

Da mesma maneira, a bandeira de ramón 

sam pedro que hoje nos agitam diante dos olhos 

não pode deixar de antecipar a apresentação da 

eutanásia como “solução honrosa” para casos 

como os dos doentes crónicos repetidamente 

abandonados à sua sorte pelas próprias famílias 

nos corredores dos hospitais.

Pretender definir normas gerais a partir de 

situações limite não é mais do que tomar as 

excepções pela regra. Pior do que isso, é subme-

ter a singularidade de cada existência humana 

aos estereótipos do utilitarismo e das boas inten-

ções na mais perfeita indiferença das consequên-

cias precisamente junto dos estratos mais vulne-

ráveis da sociedade.

Mas não é esta a única falácia com que pre-

tendem toldar-nos a vista. Ultimamente, brandem-

-nos diante dos olhos um pretenso “respeito pela 

autonomia da vontade”, proclamado aos quatro 

Comentário

“Eu sou o Bom Pastor”. O Pastor esperado, anun-
ciado pelos profetas era Ele. Nesta figura se con-
densam os títulos do Messias, a sua tríplice missão 
de sacerdote, profeta e rei. Pastores há muitos, 
mas Cristo é o verdadeiro Pastor, único e singular, 
que veio ao mundo para fazer-se Cordeiro. “Eis o 
Cordeiro de Deus”. Foi enviado pelo Pai a apas-
centar o seu povo e levá-lo à salvação. A sua mis-
são de Pastor continua hoje na Igreja, através dos 
seus representantes. “Apascenta as minhas ove-
lhas”. “Conheço as que são minhas ovelhas e elas 
conhecem-me”. Pela sua Ressurreição, Cristo tor-
nou-se o Grande Pastor das ovelhas, o guarda das 
nossas almas. “O verdadeiro pastor dá a vida pelas 
suas ovelhas”. Cristo é Sacerdote que sacrifica e 
vítima que se oferece. Deu a vida pelos irmãos 
como a maior prova de amor. O Bom Pastor é as-
sim; os outros são mercenários. Ser pastor na Igre-
ja é dar a vida como Jesus a deu.

Continua na p. 4

Pedras Vivas
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FAlA o PAPA FrANcisco 

mEnsagEm do PaPa FRancIsco 
PaRa o 55.º dIa mUndIaL dE 

oRaÇÃo PELas VocaÇÕEs

iV Domingo da Páscoa, Dia Mundial 

de oração pelas Vocações

22 de Abril de 2018

«Escutar, discernir, viver a  
chamada do senhor»

Queridos irmãos e irmãs!

No próximo mês de outubro, vai realizar-se a xV 
Assembleia geral ordinária do sínodo dos Bispos, 
que será dedicada aos jovens, particularmente à 
relação entre jovens, fé e vocação. Nessa ocasião, 
teremos oportunidade de aprofundar como, no 
centro da nossa vida, está a chamada à alegria que 
Deus nos dirige, constituindo isso mesmo «o pro-
jeto de Deus para os homens e mulheres de todos 
os tempos» (sínodo dos Bispos – xV Assembleia 
geral ordinária, Os jovens, a fé e o discernimento 
vocacional, introdução).

Trata-se duma boa notícia, cujo anúncio volta 
a ressoar com vigor no 55.º Dia Mundial de oração 
pelas Vocações: não estamos submersos no acaso, 
nem à mercê duma série de eventos caóticos; pelo 
contrário, a nossa vida e a nossa presença no mundo 
são fruto duma vocação divina.

Também nestes nossos agitados tempos, o 
mistério da encarnação lembra-nos que Deus não 
cessa jamais de vir ao nosso encontro: é Deus con-
nosco, acompanha-nos ao longo das estradas por 
vezes poeirentas da nossa vida e, sabendo da nossa 
pungente nostalgia de amor e felicidade, chama-
nos à alegria. Na diversidade e especificidade de 
cada vocação, pessoal e eclesial, trata-se de escutar, 
discernir e viver esta Palavra que nos chama do Alto 
e, ao mesmo tempo que nos permite pôr a render 
os nossos talentos, faz de nós também instrumen-
tos de salvação no mundo e orienta-nos para a ple-
nitude da felicidade.

estes três aspectos — escuta, discernimento 
e vida — servem de moldura também ao início 
da missão de Jesus: passados os quarenta dias de 
oração e luta no deserto, visita a sua sinagoga de 
Nazaré e, aqui, põe-se à escuta da Palavra, discerne 
o conteúdo da missão que o Pai lhe confia e anun-
cia que veio realizá-la «hoje» (cf. Lc 4, 16-21).

Escutar

A chamada do senhor — fique claro desde já — 
não possui a evidência própria de uma das muitas 
coisas que podemos ouvir, ver ou tocar na nossa 
experiência diária. Deus vem de forma silenciosa 
e discreta, sem se impor à nossa liberdade. Assim 
pode acontecer que a sua voz fique sufocada pelas 
muitas inquietações e solicitações que ocupam a 
nossa mente e o nosso coração.

Por isso, é preciso preparar-se para uma escuta 
profunda da sua Palavra e da vida, prestar atenção 
aos próprios detalhes do nosso dia-a-dia, aprender a 
ler os acontecimentos com os olhos da fé e manter-
-se aberto às surpresas do espírito.

Não poderemos descobrir a chamada espe-
cial e pessoal que Deus pensou para nós, se ficar-
mos fechados em nós mesmos, nos nossos hábitos 
e na apatia de quem desperdiça a sua vida no cír-
culo restrito do próprio eu, perdendo a oportuni-
dade de sonhar em grande e tornar-se protago-
nista daquela história única e original que Deus 
quer escrever connosco.

Também Jesus foi chamado e enviado; por 
isso, precisou de se recolher no silêncio, escutou 
e leu a Palavra na sinagoga e, com a luz e a força 
do espírito santo, desvendou em plenitude o seu 
significado relativamente à sua própria pessoa e à 
história do povo de israel.

Hoje este comportamento vai-se tornando 
cada vez mais difícil, imersos como estamos numa 
sociedade rumorosa, na abundância frenética de 
estímulos e informações que enchem a nossa jor-
nada. À barafunda exterior, que às vezes domina 
as nossas cidades e bairros, corresponde frequen-
temente uma dispersão e confusão interior, que 
não nos permite parar, provar o gosto da con-
templação, refletir com serenidade sobre os acon-
tecimentos da nossa vida e realizar um profícuo 
discernimento, confiados no desígnio amoroso de 
Deus a nosso respeito.

Mas, como sabemos, o reino de Deus vem 
sem fazer rumor nem chamar a atenção (cf. Lc 17, 
21), e só é possível individuar os seus germes quando 
sabemos, como o profeta elias, entrar nas profun-
dezas do nosso espírito, deixando que este se abra 
ao sopro imperceptível da brisa divina (cf. 1 Re 19, 
11-13).

discernir

Na sinagoga de Nazaré, ao ler a passagem do pro-
feta isaías, Jesus discerne o conteúdo da missão 
para a qual foi enviado e apresenta-o aos que espe-
ravam o Messias: «o espírito do senhor está sobre 
Mim; porque Me ungiu para anunciar a Boa-Nova 
aos pobres; enviou-Me a proclamar a libertação aos 
cativos e, aos cegos, a recuperação da vista; a man-
dar em liberdade os oprimidos, a proclamar o ano 
favorável da parte do senhor» (Lc 4, 18-19).

De igual modo, cada um de nós só pode 
descobrir a sua própria vocação através do discer-
nimento espiritual, um «processo pelo qual a pes-
soa, em diálogo com o senhor e na escuta da voz 
do espírito, chega a fazer as opções fundamentais, 
a começar pela do seu estado da vida» (sínodo dos 
Bispos – xV Assembleia geral ordinária, Os jovens, a 
fé e o discernimento vocacional, ii. 2).

em particular, descobrimos que a vocação 
cristã tem sempre uma dimensão profética. como 
nos atesta a escritura, os profetas são enviados ao 
povo, em situações de grande precariedade mate-
rial e de crise espiritual e moral, para lhe comunicar 
em nome de Deus palavras de conversão, esperança 
e consolação. como um vento que levanta o pó, o 
profeta perturba a falsa tranquilidade da consciên-
cia que esqueceu a Palavra do senhor, discerne os 
acontecimentos à luz da promessa de Deus e ajuda 
o povo a vislumbrar, nas trevas da história, os sinais 
duma aurora.

Também hoje temos grande necessidade do 
discernimento e da profecia, de superar as tenta-
ções da ideologia e do fatalismo e de descobrir, 
no relacionamento com o senhor, os lugares, ins-
trumentos e situações através dos quais ele nos 
chama. Todo o cristão deveria poder desenvolver a 
capacidade de «ler por dentro» a vida e individuar 
onde e para quê o está a chamar o senhor a fim de 
ser continuador da sua missão.

viver

Por último, Jesus anuncia a novidade da hora pre-
sente, que entusiasmará a muitos e endurecerá a 
outros: cumpriu-se o tempo, sendo ele o Messias 
anunciado por isaías, ungido para libertar os cati-
vos, devolver a vista aos cegos e proclamar o amor 
misericordioso de Deus a toda a criatura. Precisa-
mente «cumpriu-se hoje – afirma Jesus – esta pas-
sagem da escritura que acabais de ouvir» (Lc 4, 20).

A alegria do evangelho, que nos abre ao 
encontro com Deus e os irmãos, não pode esperar 
pelas nossas lentidões e preguiças; não nos toca, se 
ficarmos debruçados à janela, com a desculpa de 
continuar à espera dum tempo favorável; nem se 
cumpre para nós, se hoje mesmo não abraçarmos 
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o risco duma escolha. A vocação é hoje! A mis-
são cristã é para o momento presente! e cada 
um de nós é chamado – à vida laical no matri-
mónio, à vida sacerdotal no ministério orde-
nado, ou à vida de especial consagração – para 
se tornar testemunha do senhor, aqui e agora.

realmente este «hoje» proclamado 
por Jesus assegura-nos que Deus continua a 
«descer» para salvar esta nossa humanidade 
e fazer-nos participantes da sua missão. o 
senhor continua ainda a chamar para viver 
com ele e segui-lo numa particular relação de 
proximidade ao seu serviço directo. e, se fizer 
intuir que nos chama a consagrar-nos total-
mente ao seu reino, não devemos ter medo. 
É belo — e uma graça grande — estar inteira-
mente e para sempre consagrados a Deus e ao 
serviço dos irmãos!

o senhor continua hoje a chamar para 
o seguir. Não temos de esperar que sejamos 
perfeitos para dar como resposta o nosso gene-
roso «eis-me aqui», nem assustar-nos com as 
nossas limitações e pecados, mas acolher a 
voz do senhor com coração aberto. escutá-la, 
discernir a nossa missão pessoal na igreja e no 
mundo e, finalmente, vivê-la no «hoje» que 
Deus nos concede.

Maria santíssima, a jovem menina de 
periferia que escutou, acolheu e viveu a Pala-
vra de Deus feita carne, nos guarde e sempre 
acompanhe no nosso caminho. ☐

Papa Francisco,  

Vaticano, I Domingo do Advento,  

3 de Dezembro de 2017
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A Verdadeira Vide, 

ícone grego anterior ao  

século xx

EvangElho sEgundo são João
(Jo 15, 1-8)

«Quem permanece em Mim e Eu nele dá muito fruto»

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor.
ele corta todo o ramo que está em Mim e não dá fruto
e limpa todo aquele que dá fruto,
para que dê ainda mais fruto.
Vós já estais limpos, por causa da palavra que vos anunciei.  
Permanecei em Mim e eu permanecerei em vós.
como o ramo não pode dar fruto por si mesmo,
se não permanecer na videira,
assim também vós, se não permanecerdes em Mim.
eu sou a videira, vós sois os ramos.
se alguém permanece em Mim e eu nele,
esse dá muito fruto,
porque sem Mim nada podeis fazer.
se alguém não permanece em Mim,
será lançado fora, como o ramo, e secará.
esses ramos, apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem.  
se permanecerdes em Mim
e as minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido.
A glória de meu Pai é que deis muito fruto.
então vos tornareis meus discípulos».

Palavra da salvação

Comentário

“Eu sou a verdadeira cepa e meu Pai o agricultor”. 
Israel foi a vinha eleita que Deus plantou. Mas a 
cepa escolhida converteu-se em videira degenera-
da, de sarmentos estéreis e bastardos. No lugar da 
vinha de Israel, Deus plantou a sua Igreja, onde o 
seu trabalho e amor paterno darão fruto em abun-
dância. “Eu sou a cepa e vós os ramos”. Formamos 
com Cristo um só corpo. “Permanecei em Mim”. 
Quem não estiver unido a Cristo, como ramo uni-
do ao tronco não dará fruto nem terá vida, porque 
“sem Mim, nada podeis fazer”. Um membro sepa-
rado de Cristo só serve para deitar fora. Sem Cris-
to, sem os irmãos, nada podemos fazer. “É este o 
seu mandamento: acreditarmos no nome de seu 
Filho”. A Fé o fundamento da nossa união com 
Cristo. E com a fé anda o amor.”Permanecei no 
meu amor”. Só permaneceremos no amor de Cris-
to, se cumprirmos os seus mandamentos.

a diocese do Porto  

celebra a entrada solene do  

seu novo bispo

Porto, 15 Abr 2018 (Ecclesia) — A Diocese do 

Porto celebrou nesta data a entrada solene do 

seu novo bispo, nomeado pelo Papa Francisco a 

15 de Março último para suceder a D. António 

Francisco dos santos, falecido a 11 de setembro 

de 2017, na casa episcopal da Diocese do Porto, 

vítima de um problema cardíaco.

A entrada solene aconteceu um dia depois 

da tomada de posse do governo pastoral da dio-

cese do Porto, na qual D. António Taipa, adminis-

trador diocesano, entregou oficialmente a Dio-

cese do Porto ao cuidado pastoral de D. Manuel 

linda, até agora responsável pelo ordinariato 

castrense, as comunidades católicas das Forças 

Armadas e de segurança.



agEnda Para aBril 2018

Dias 15 a 22 · semana de oração pelas Vocações
Dias 28 de Abril a 20 de Maio · cPM · 21h30

Encontros de formação e oração

Domingos · grupo do crisma de Adultos · 11h00 
(retomam no dia 7 de Abril)
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

•

boletim Pedras Vivas

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.
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os frutos desta união profunda com Jesus são 
maravilhosos: toda a nossa pessoa é transformada 
pela graça do espírito: alma, inteligência, vontade, 
afectos e até o corpo, porque somos unidade de 
espírito e corpo. recebemos um novo modo de ser, 
a vida de cristo torna-se nossa: podemos pensar, 
agir, ver o mundo e a realidade com os seus olhos, 
como ele. consequentemente, podemos amar os 
nossos irmãos, a partir dos mais pobres e sofredo-
res, como ele fez, amando-os com o seu coração e 
assim produzir frutos de bondade, caridade e paz.

cada um de nós é um rebento da única 
videira e todos juntos somos chamados a produzir 
os frutos desta comum pertença a cristo e à igreja. 
confiemo-nos à intercessão da Virgem Maria, a fim 
de podermos ser rebentos vivos na igreja e testemu-
nhar de modo coerente a nossa fé — precisamente 
coerência de vida e pensamento, de vida e fé — 
cientes de que todos, de acordo com as nossas 
vocações particulares, participam na única missão 
salvífica de cristo. ☐

FAlA o PAPA FrANcisco 

REgIna cŒLI

Praça de são Pedro,

V Domingo da Páscoa

3 de Maio de 2015

«Jesus é a videira, e através d’Ele passa para 
os rebentos o amor de deus, o Espírito santo. 
os rebentos dependem totalmente da videira 

na qual se encontra a fonte da sua vida.»

o evangelho de hoje apresenta-nos Jesus durante 
a última ceia, no momento em que sabe que a 
morte já está perto. Tinha chegado a sua «hora». 
Pela última vez ele estava com os seus discípu-
los, e então quis deixar bem claro nas suas men-
tes uma verdade fundamental: também quando 
ele não estiver fisicamente no meio deles, ainda 
assim eles poderão permanecer unidos a ele de 
um modo novo, e produzir muitos frutos. Todos 
podemos estar unidos a Jesus de um modo novo. 
se, ao contrário, alguém perdesse esta união 
com ele, esta comunhão com ele, tornar-se-ia 
estéril, aliás, prejudicial para a comunidade. Para 
exprimir esta realidade, este modo novo de estar 
unido a ele, Jesus usa a imagem da videira e dos 
rebentos, dizendo: «como o ramo não pode dar 
fruto por si mesmo se não estiver na videira, 
assim acontecerá convosco se não estiverdes em 
Mim. eu sou a videira, vós os ramos» (Jo 15, 4-5). 
com esta imagem ensina-nos o modo como per-
manecer n’ele, estar unidos a ele, mesmo que 
não esteja fisicamente presente.

Jesus é a videira, e através d’ele — como a 
seiva na árvore — passa para os rebentos o amor 
de Deus, o Espírito Santo. eis, então: somos os 
rebentos, e através desta parábola Jesus quis que 
entendêssemos a importância de permanecer uni-
dos a ele. os rebentos não são auto-suficientes, 
dependem totalmente da videira na qual se encon-
tra a fonte da sua vida. Assim é também para nós, 
cristãos. enxertados em cristo com o Baptismo, 
recebemos gratuitamente d’ele o dom da vida 
nova; e podemos permanecer em comunhão vital 
com cristo. É preciso que nos mantenhamos fiéis 
ao Baptismo e cresçamos na amizade com o 
senhor mediante a oração diária, a escuta e a 
docilidade à sua Palavra — lendo o evangelho — a 
participação nos sacramentos, especialmente na 
eucaristia e na reconciliação.

se alguém estiver intimamente unido a Jesus, 
usufruirá dos dons do espírito santo, que — como 
nos diz são Paulo — são: «caridade, alegria, paz, 
paciência, benignidade, bondade, fidelidade, man-
sidão, temperança» (cf. Gl 5, 22); e por conse-
guinte faz muito bem ao próximo e à sociedade, é 
uma pessoa cristã. De facto, a partir destes compor-
tamentos reconhece-se se uma pessoa é um cristão 
verdadeiro, como dos frutos se reconhece a árvore. 

ventos como um dos mais genuínos direitos 

humanos a garantir pelo estado... 

ora, não percebemos claramente quais podem 

ser os contornos da “autonomia” que dizem que-

rer garantir quando o mesmíssimo poder que fez 

aprovar a autorização da mudança de “género” 

aos 16 anos de idade pela simples manifestação 

subjectiva dessa “vontade” em qualquer reparti-

ção do registo civil nos vem dizer, poucos dias 

depois, que nem a vontade dos encarregados de 

educação nem sequer a vontade desses mesmos 

jovens é suficiente para que possam escolher a 

escola pública que desejam frequentar.

Um estado que é incapaz de garantir a oferta 

de condições condignas a quem tem vontade de 

estudar, um estado que é incapaz de garantir 

uma ocupação viável a quem tem vontade de tra-

balhar, um estado que é incapaz de garantir uma 

vida decente a quem tem vontade de esquecer 

a miséria e a fome, um estado que é incapaz de 

garantir saúde a quem tem vontade de viver, vem 

agora arrogar-se, contudo, a obrigação de garan-

tir o acesso aos corredores da morte a quem diz 

ter vontade de morrer...

É precisamente a passagem dessa claudica-

ção perante o mal numa vontade de morte para 

uma renovada vontade de vida que nós, cristãos, 

somos chamados a testemunhar. Não tanto pelo 

travar de razões, como aqui estou a fazer, mas 

essencialmente pelo abraçar do exemplo de Jesus 

no nosso dia-a-dia, pelas obras de misericórdia 

com que silenciosamente a nós chamamos o 

coração dos moribundos. Procuremos fazer como 

ele a nossa Páscoa.
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