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noTícias

D. Manuel Clemente propõe  

ação missionária «em todos os  

campos socioculturais»

Presidente da Conferência Episcopal Por-

tuguesa inaugurou no dia 12 de Novem-

bro trabalhos da 195.ª Assembleia Plenária

Fátima, 12 nov 2018 (Ecclesia) — o presi-

dente da conferência episcopal Portuguesa 

(ceP), D. Manuel clemente, disse em Fá-

tima que as comunidades católicas devem 

promover uma ação missionária “em 

todos os campos socioculturais”.

Comentário
O fim do ano litúrgico traz-nos o anúncio do 
fim do mundo e do juízo final. É Cristo que 
passa e vem unir extremos. Ele é o Princípio e 
o Fim. Tudo corre para Ele, tudo passa em sua 
busca. Passa a vida com suas cruzes e glórias, 
passa o mundo com as suas seduções. Por isso 
não queiramos correr em vão. É a hora do Se-

EvangElho sEgundo são MaRCos
(MC 13,24-32)

«Reunirá os seus eleitos dos quatro pontos cardeais»

naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«naqueles dias, depois de uma grande aflição,
o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade;
as estrelas cairão do céu
e as forças que há nos céus serão abaladas.
então, hão-de ver o Filho do homem vir sobre as nuvens,  
com grande poder e glória.
ele mandará os anjos,
para reunir os seus eleitos dos quatro pontos cardeais,
da extremidade da terra à extremidade do céu.
aprendei a parábola da figueira:
quando os seus ramos ficam tenros e brotam as folhas,  
sabeis que o Verão está próximo.
assim também, quando virdes acontecer estas coisas,
sabei que o Filho do homem está perto, está mesmo à porta.  
em verdade vos digo:
não passará esta geração sem que tudo isto aconteça.  
Passará o céu e a terra,
mas as minhas palavras não passarão.
Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém os conhece:
nem os anjos do céu, nem o Filho;
só o Pai».

Palavra da salvação

Continua na p. 2

Hans Memling,  

O Juízo Final, c. 1470

nhor, hora de recolher. O grande dia será o 
triunfo definitivo do bem sobre o mal, a sepa-
ração  radical entre o joio e o trigo. Brilhará 
aos olhos da humanidade a sabedoria enco-
berta do projeto de Deus, e o homem reco-
nhecerá que tudo o que acontecia era amor. A 
Palavra de Deus neste Domingo convida-nos a 

uma atitude crítica perante o mundo que pas-
sa. Nada passa tudo se transforma. Nada ter-
mina tudo começa. O cristão vive em atitude 
de vigilância, servo diligente na expetativa do 
Senhor que vem. O juízo de Deus é aqui e ago-
ra. O grito de esperança desperta a noite: 
“Vem, Senhor Jesus!”

eDiTorial

com a solenidade de cristo rei do Uni-

verso, iremos assinalar dentro de dias o 

final de mais um ano litúrgico. numa cul-

tura em que o poder e a glória se associam 

habitualmente à ostentação, aos privilégios 

e todo o tipo de arbitrariedades, torna-se 

fácil perceber como aos fariseus e aos altos 

dignitários de há dois mil anos atrás pare-

cia risível o reino de Jesus, humilimamente 

dedicado ao serviço de todos até ao ponto 

do sacrifício da própria vida.

Para os cristãos, a festa de cristo rei 

não é, assim, pretexto para banais mani-

festações de pompa e circunstância, mas 

ocasião de preparação para mais uma jor-

nada de entrega a todos aqueles a quem 

esmagam as preocupações deste mundo.

na nossa paróquia, que no ano que se 

avizinha irá celebrar o seu 40.º aniversário, 

iremos ter, com certeza, possibilidade de re-

lembrar e celebrar tudo quanto a exemplo 

de Jesus foi sendo feito em prol dos mais 

próximos, mas o que verdadeiramente ele 

nos pede desde já é que nos mobilizemos 

de forma a encontrar as melhores respos-

tas para o muito que falta ainda fazer. não 

deixemos, portanto, de estar atentos ao que 

possa ser o apelo da nossa missão.

PM

Pedras Vivas
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do fim não nos distrai da vida presente, mas nos 
faz olhar para os nossos dias numa óptica de 
esperança. É aquela virtude tão difícil de viver: 
a esperança, a virtude mais pequena, mas a mais 
forte. e a nossa esperança tem um rosto: o rosto 
do senhor ressuscitado, que vem «com grande 
poder na glória» (v. 26), ou seja, que manifesta o 
seu amor crucificado, transfigurado na ressurrei-
ção. o triunfo de Jesus no fim dos tempos será o 
triunfo da cruz, a demonstração que o sacrifício 
de si por amor do próximo, à imitação de cristo, 
é a única potência vitoriosa e o único ponto firme 
no meio dos abalos e das tragédias do mundo.

o senhor Jesus não é só o ponto 
de chegada da peregrinação terrena, 
mas é uma presença constante na nossa 
vida: está sempre ao nosso lado, acom-
panha-nos sempre; por isso quando fala 
do futuro, e nos projecta para ele, é sem-
pre para nos reconduzir ao presente. ele 
põe-se contra os falsos profetas, contra 
os falsos videntes que prevêem que o 
fim do mundo está próximo, e contra o 
fatalismo. ele está ao nosso lado, cami-
nha connosco, ama-nos. Deseja tirar 
aos seus discípulos de todas as épocas 
a curiosidade das datas, as previsões, os 
horóscopos, e concentra a nossa aten-
ção no hoje da história. e gostaria de 

vos perguntar — mas não respondais, cada qual 
responda para si — quantos de vós lêem o horós-
copo do dia? cada qual responda para si mesmo. 
e quando te vier vontade de ler o horóscopo, olha 
para Jesus, que está contigo. É melhor, far-te-á 
bem. esta presença de Jesus convida-nos à expec-
tativa e à vigilância, que excluem a impaciência, 
a sonolência, as fugas em frente e o permanecer 
aprisionados no tempo actual e na mundanidade.

Também nos nossos dias não faltam cala-
midades naturais e morais, nem sequer adversi-
dades de todos os tipos. Tudo passa — recorda-
nos o senhor — só ele, a sua Palavra permanece 
como luz que guia, e anima os nossos passos e 
nos perdoa sempre, porque está ao nosso lado. É 
necessário apenas olhar para ele, o qual muda o 
nosso coração. a Virgem Maria nos ajude a con-
fiar em Jesus, o fundamento firme da nossa vida, 
e a perseverar com alegria no seu amor. ☐

Fala o PaPa Francisco 

ANGElUs

xxxiii Domingo do Tempo comum

Praça de são Pedro

15 de novembro de 2015

«a nossa meta final é o encontro com  
o senhor ressuscitado. E eu gostaria de vos 
perguntar: quantos de vós pensam nisto? 

haverá um dia no qual me encontrarei  
de cara com o senhor.»

o evangelho deste penúltimo domingo do ano 
litúrgico propõe uma parte do sermão de Jesus 
sobre os últimos acontecimentos da história 
humana, orientada para o pleno cumprimento do 
reino de Deus (cf. Mc 13, 24-32). Trata-se de um 
sermão que Jesus proferiu em Jerusalém, antes 
da sua última Páscoa. ele contém alguns elemen-
tos apocalípticos, como guerras, carestias, catás-
trofes cósmicas: «o sol escurecer-se-á e a lua 
não dará a sua claridade, as estrelas cairão do 
céu e as forças que estão nos céus serão abala-
das» (vv. 24-25). contudo, estes elementos não 
são o aspecto mais fundamental da mensagem. 
o núcleo em volta do qual se centra o discurso 
de Jesus é ele mesmo, o mistério da sua pessoa 
e da sua morte e ressurreição, a sua vinda no fim 
dos tempos.

a nossa meta final é o encontro com o 
senhor ressuscitado. e eu gostaria de vos per-
guntar: quantos de vós pensam nisto? Haverá 
um dia no qual me encontrarei de cara com o 
senhor. É esta a nossa meta: este encontro. 
nós não esperamos um tempo nem um lugar, 
mas vamos ao encontro de uma pessoa: Jesus. 
Por conseguinte, o problema não é «quando» 
acontecerão os sinais premonitórios dos últimos 
tempos, mas estar preparados para o encontro. e 
nem sequer se trata de saber «como» estas coisas 
acontecerão, mas «como» nos devemos compor-
tar, hoje, na sua expectativa. estamos chamados 
a viver o presente, construindo o nosso futuro 
com serenidade e confiança em Deus. a parábola 
da figueira que germina, como sinal do Verão 
já próximo (cf. vv. 28-29), diz que a perspectiva 

“as condições atuais fazem da mis-

são uma urgência evangélica em todos os 

campos socioculturais e numa geografia 

total, longe ou perto — por vezes muito 

perto até”, assinalou o cardeal-patriarca 

de lisboa, no discurso de abertura dos 

trabalhos da 195.ª assembleia Plenária da 

ceP, que decorre até 15 de novembro.

num momento em que a igreja cató-

lica em Portugal vive um ano Missionário, 

D. Manuel clemente realçou os novos 

campos de ação que se criam, “sobretudo 

nas zonas mais povoadas”, com a pre-

sença de “populações das mais diversas 

origens”.

“abrem-se espaços de autêntica ‘mis-

sio ad gentes’, a par de outros que reque-

rem ‘nova evangelização’ e persistência da 

‘ação pastoral’ própria das comunidades 

estabelecidas”, acrescentou.

o cardeal-patriarca de lisboa propõe 

uma “projeção missionária das comunida-

des, intercambiando o perto e o longe”, 

que apresenta como “única possibilidade 

da respetiva manutenção e crescimento, 

como foi sempre a sua legitimação ‘cristã’ 

propriamente dita”.

o patriarca de lisboa destacou ainda 

o impacto do 9.º simpósio do clero, or-

ganizado pela comissão episcopal das 

Vocações e Ministérios, de 3 a 6 de setem-

bro, no qual os bispos e sacerdotes portu-

gueses manifestaram a sua solidariedade 

e apoio ao Papa, na construção de “uma 

cultura de prevenção e proteção dos me-

nores e vulneráveis”.

a agenda da assembleia Plenária in-

clui um debate sobre a recente assembleia 

do sínodo dos Bispos, que decorreu em 

outubro, sobre as novas gerações.

Para D. Manuel clemente, é necessá-

rio “evitar que a disponibilidade dos jo-

vens se confronte com autoritarismos e 

desconfianças da parte dos adultos e pas-

tores”, que não reconhecem “suficiente-

mente a sua criatividade”.

o cardeal-patriarca recordou que o sí-

nodo propõe a criação de um “Diretório 

de pastoral juvenil” em chave vocacional, 

que “possa ajudar os responsáveis dioce-

sanos e os operadores locais a qualificar a 

sua formação e ação com e pelos jovens”.

a assembleia magna da ceP vai discu-

tir um documento sobre a preparação para 

o casamento e o acompanhamento das fa-

mílias, bem como outro sobre os 175 anos 

do apostolado da oração em Portugal.

Depois do encerramento da assem-

bleia, a 15 de novembro, vai decorrer uma 

conferência de imprensa na casa de nossa 

senhora das Dores, pelas 14h30, na qual 

será apresentado o comunicado final.

OC
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AjuDA à Missão 2019
de 20 de outubro a 20 de janeiro

Projecto Casa Claret
voluntariado são Tomé e Príncipe

EstAMos A rEColhEr
Material escolar: cadernos, canetas, lápis, 
afias, borrachas, papel, lápis de cera, 
calculadoras, réguas.
Brinquedos: peluches, jogos de tabuleiro, 
bonecas, carros, bolas, corda para saltar, jogo 
do elástico, cartas, dominó, balões...
Material informático: computadores, 
cabos, switchs, ratos, teclados.
Alimentos: leite em pó, papas e farinhas 
lácteas, massas, enlatados, arroz, açúcar.
Vestuário: roupa e calçado de Verão, capas 
de chuva.
outros: kits de primeiros socorros, tiras de 
glicémia, medidores de glicémia e de tensão, 
fraldas.

loCAis DE EntrEgA nA igrEjA DA ArEosA
na secretaria da igreja: de segunda a 
sexta -feira, das 9h às 12h e das 14h30 às 
18h00.
na secretaria da Escola de Música santa 
Cecília: de segunda a sexta -feira, das 18h00 às 
20h00.
no agrupamento de escuteiros: ao sábado, 
das 16h00 às 18h00.
no secretariado da catequese: ao domingo, 
das 10h00 às 12h00.

contribua com o seu donativo para o niB:
0018 0003 1478 5505 0200 8

Mais informações em

ProcUra
MissÕes clareTianas

FUnDaÇÃo clareT
www.claretianos.pt/missoes 
procuradoriacmf@gmail.com
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SOLENIDADE DE CRISTO REI

EvangElho sEgundo são João
(Jo 18,33b-37)

«É como dizes: sou Rei»

naquele tempo,
disse Pilatos a Jesus:
«Tu és o rei dos Judeus?»
Jesus respondeu-lhe:
«É por ti que o dizes,
ou foram outros que to disseram de Mim?»
Disse-lhe Pilatos:
«Porventura eu sou judeu?
o teu povo e os sumos sacerdotes é que Te entregaram a mim.  
Que fizeste?»
Jesus respondeu:
«o meu reino não é deste mundo.
se o meu reino fosse deste mundo,
os meus guardas lutariam
para que eu não fosse entregue aos judeus.
Mas o meu reino não é daqui».
Disse-lhe Pilatos:
«então, Tu és rei?»
Jesus respondeu-lhe:
«É como dizes: sou rei.
Para isso nasci e vim ao mundo,
a fim de dar testemunho da verdade.
Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz.»

Palavra da salvação

ClArEtiAnos

rafael, A Disputa do Santo 

Sacramento, 1509

Comentário
O mistério da realeza de Cristo completa to-
dos os seus mistérios. Realeza singular. Aquele 
Homem aniquilado veio ao mundo para ser Rei 
e todo o poder Lhe foi dado. Cristo é Rei por-
que é Filho de Deus Encarnado. “Tudo foi cria-
do por Ele e para Ele”. Nada escapa ao seu 
domínio absoluto. Senhor da morte e da vida. 

Cristo é o Senhor da história e tudo faz acon-
tecer segundo um projeto de amor. Pela sua 
morte redentora estendeu a todos os homens 
o seu Reinado, tomando a Cruz por seu Trono. 
“Quando for levantado da terra, atrairei tudo 
a Mim”. “Mas o meu Reino não é de aqui”. 
Funda-se sobre a soberania de Deus. Não se 

apoia em riquezas e poderios, mas na nudez 
do Presépio e do Calvário. Tem por fronteiras 
o universo, e a sua soberania reside no cora-
ção de cada homem. Num mundo marcado por 
ódios e injustiças, o Reino de Cristo triunfa 
pela verdade e pelo amor.



AgEnDA pArA noVEMBro

Dias 11–18 · semana dos seminários
Dia 18 · Dia Mundial dos Pobres

Dia 24 ·  concerto de santa cecília, pela escola 
de Música de santa cecília · Pavilhão 
Multiusos · 21h30 · entrada gratuita

Dia 25 · Dia de cristo rei

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

EuCArist iAs

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

inst ituiçõEs 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
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que há o triunfo da cruz, a gratuitidade do amor. 
no fracasso da cruz vê-se o amor, o amor que é 
gratuito, que Jesus nos oferece. Para o cristão, 
falar de poder e de força significa fazer referência 
ao poder da cruz e à força do amor de Jesus: 
um amor que permanece firme e íntegro, inclu-
sive diante da rejeição, e que se manifesta como 
o cumprimento de uma vida dedicada na oferta 
total de si a favor da humanidade. no calvário, 
os transeuntes e os chefes zombam de Jesus cru-
cificado, e lançam-lhe o desafio: «salva-te a ti 
mesmo, desce da cruz!» (Mc 15, 30). «salva-te a 
ti mesmo!». no entanto, paradoxalmente, a ver-
dade de Jesus é aquela que, em tom de escárnio, 
lhe lançam os seus adversários: «não consegue 
salvar-se a si mesmo!» (v. 31). se Jesus tivesse 
descido da cruz, teria cedido à tentação do prín-
cipe deste mundo; ao contrário, ele não pode 
salvar-se a si mesmo precisamente para poder 
salvar os outros, porque entregou a sua vida por 
nós, por cada um de nós. Dizer: «Jesus deu a sua 
vida pelo mundo» é verdade, mas é mais bonito 
afirmar: «Jesus deu a sua vida por mim!». e hoje, 
aqui na praça, cada um de nós diga no seu cora-
ção: «ele deu a sua vida por mim!», para poder 
salvar cada um de nós dos nossos pecados.

e quem compreendeu isto? Quem o enten-
deu bem foi um dos malfeitores crucificados 
juntamente com ele, chamado o «bom ladrão», 
que o suplica: «Jesus, lembra-te de mim, quando 
entrares no teu reino!» (Lc 23,42). Mas ele era 
um malfeitor, um corrupto e fora condenado 
à morte precisamente por todas as brutalida-
des que tinha cometido durante a sua vida. no 
entanto, na atitude de Jesus, na mansidão de 
Jesus, ele viu o amor. esta é a força do reino de 
cristo: é o amor. Por isso, a realeza de Jesus não 
nos oprime, mas liberta-nos das nossas debilida-
des e misérias, encorajando-nos a percorrer os 
caminhos do bem, da reconciliação e do perdão. 
contemplemos a cruz de Jesus, olhemos para o 
bom ladrão e repitamos todos juntos aquilo que 
o bom ladrão disse: «Jesus, lembra-te de mim, 
quando entrares no teu Reino!». Todos jun-
tos: «Jesus, lembra-te de mim, quando entrares 
no teu reino!». Quando nos sentirmos frágeis, 
pecadores e derrotados, peçamos a Jesus que 
olhe para nós, dizendo-lhe: «Tu estás ali. não te 
esqueças de mim!».

Diante das numerosas lacerações no mundo 
e das demasiadas feridas na carne dos homens, 
peçamos à Virgem Maria que nos ampare no 
nosso compromisso de imitar Jesus, nosso rei, 
tornando presente o seu reino com gestos de ter-
nura, de compreensão e de misericórdia. ☐

Fala o PaPa Francisco 
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Praça de são Pedro

22 de novembro de 2015

«Quando se revelou Jesus como Rei?  
no evento da Cruz! Para o cristão, falar de 

poder e de força significa fazer referência ao 
poder da Cruz e à força do amor de Jesus: um 

amor que permanece firme e íntegro, 
inclusive diante da rejeição.»

neste último domingo do ano litúrgico, celebra-
mos a solenidade de cristo rei do universo. e o 
evangelho de hoje leva-nos a contemplar Jesus 
que se apresenta a Pilatos como rei de um reino 
que «não é deste mundo» (Jo 18,36). isto não 
significa que cristo é rei de outro mundo, mas 
que é rei de outro modo, e no entanto é rei 
neste mundo. Trata-se de um contraste entre 
duas lógicas. a lógica mundana está assente 
sobre a ambição, sobre a competição, combate 
com as armas do medo, da chantagem e da mani-
pulação das consciências. a lógica do evangelho, 
ou seja a lógica de Jesus, ao contrário, exprime-se 
na humildade e na gratuitidade, afirma-se silen-
ciosa mas eficazmente, com a força da verdade. 
Às vezes, os reinos deste mundo baseiam-se em 
prepotências, rivalidades e opressões; o reino de 
cristo é um «reino de justiça, de amor e de paz» 
(Prefácio).

Quando se revelou Jesus como rei? no 
evento da cruz! Quem contempla a cruz de 
cristo não pode deixar de ver a surpreendente 
gratuitidade do amor. Um de vós pode dizer: 
«Mas Padre, isto foi um fracasso!». É precisa-
mente na falência do pecado — o pecado é um 
fracasso — na falência das ambições humanas 

anónimo valenciano (talvez niccolò antonio),  

A Crucifixão, século xV

•

Mais informações em  
www.paroquia-areosa.pt

Boletim “Pedras Vivas” 
boletimparoquial@paroquia-areosa.pt


