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não cessa de nos dedicar. o Deus que nos 

ama é aquele que derruba todas as bar-

reiras para nos encontrar e, prometendo 

assumir renovadamente a mais frágil con-

dição humana, chegará de novo como um 

recém-nascido ao nosso colo para nos brin-

dar com um sorriso de esperança naquele 

futuro que também nós, por um momento, 

lhe poderemos devolver.

o nosso Deus não é uma imagem de pau 

ou de pedra, nem uma figura bonita pin-

tada sobre tela ou impressa num ecrã. Não 

é igualmente um colosso aterrador pronto a 

esmagar-nos por qualquer capricho fútil ou 

um fantasma distante e impassível perante a 

gigantesca engrenagem que pôs a rodar em 

modo automático.

o nosso Deus não só nos conhece pelo 

nome e deseja estar junto de nós como se 

nos entrega para que o recebamos tal como 

somos — é um Deus do nosso sangue que 

nos procura na mais estreita intimidade e 

nos consegue olhar com a enternecedora 

candura de uma criança. Quando, nesta al-

tura do ano, nos preparamos para o Natal, 

Comentário
Advento é a grande preparação, a longa espera de 
Alguém que vai chegar, Alguém que já chegou. É o 
Cristo ressuscitado que vai percorrer mais uma vez 
os caminhos dos homens, feito peregrino das nos-
sas esperanças. “Levantai a cabeça”. Com a Igreja 
que se põe em marcha, toda a humanidade vive em 
Advento, em caminhada de esperança e libertação. 
Tudo converge para Cristo, tudo acontece em seu 

EvangElho sEgundo são lucas
(lc 21,25-28.34-36)

«a vossa libertação está próxima»

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas
e, na terra, angústia entre as nações,
aterradas com o rugido e a agitação do mar.
os homens morrerão de pavor,
na expectativa do que vai suceder ao universo,
pois as forças celestes serão abaladas.
então, hão-de ver o Filho do homem vir numa nuvem,
com grande poder e glória.
Quando estas coisas começarem a acontecer,
erguei-vos e levantai a cabeça,
porque a vossa libertação está próxima.
Tende cuidado convosco,
não suceda que os vossos corações se tornem pesados
pela intemperança, a embriaguez e as preocupações da vida,
e esse dia não vos surpreenda subitamente como uma armadilha,  
pois ele atingirá todos os que habitam a face da terra.
Portanto, vigiai e orai em todo o tempo,
para que possais livrar-vos de tudo o que vai acontecer
e comparecer diante do Filho do homem».

Palavra da salvação

Continua na p. 2

Maarten van 

Heemskerck, São Lucas 

Pintando Nossa Senhora, 

1532

nome. O Messias que esperamos é a libertação dese-
jada, é Deus que vem libertar, e o seu nome é Liber-
tador. Há falsos messias enganando e deleitando com 
promessas ilusórias. Messias verdadeiro, só aquele 
que encarnar e der a vida. Advento é vigiar na fé e na 
esperança, na expetativa do Senhor que não tarda. 
Advento é levantar a cabeça, estar de pé para mar-
char ao encontro de Cristo.

eDiTorial

O NATAL QUE URGE

com alguma insistência, ouvimos hoje falar 

da solidão como um dos mais preocupantes 

problemas das nossas sociedades ocidentais 

avançadas, e já a ninguém surpreende ver 

nos inquéritos de caracterização demográ-

fica o curioso conceito de “agregado fami-

liar de 1 pessoa”. os adultos e os idosos 

vivendo sozinhos constituem actualmente 

uma das mais importantes parcelas das 

populações urbanas, e as famílias monopa-

rentais debatem-se com graves dificuldades 

que uma boa parte da comunicação social 

e os nossos responsáveis políticos preferem 

superiormente ignorar.

Não será por acaso que este fenómeno 

se associa ao retrocesso dos valores cristãos 

na nossa cultura — e a cada dia se vai tor-

nando mais claro para todos como a soli-

dão, o isolamento e o anonimato são a con-

sequência mais directa — e também a mais 

trágica — do abandono de Jesus.

Um cristão jamais se encontra só — e 

essa é mesmo uma das certezas mais inaba-

láveis em que se pode firmar.

o advento que agora celebramos é 

precisamente para nós um dos mais cer-

tos penhores desse amor sublime que o 

nosso Deus, anunciando-se como Jesus, 
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de novo o caminho do povo de Deus para aco-
lher o Filho que nos veio revelar que Deus não é 
só Justiça mas é também e antes de tudo amor 
(cf. 1 Jo 4,8). em todos os lugares, mas sobretudo 
onde reinam a violência, o ódio, a injustiça e a 
perseguição, os cristãos são chamados a dar teste-
munho deste Deus que é amor. […] Por isso faço 
minhas, sob a forma de oração, estas palavras de 
são Paulo: «o senhor vos faça crescer e supera-
bundar de caridade uns para com os outros e para 
com todos» (1 Ts 3, 12). a este respeito, deve per-
manecer presente no nosso horizonte como um 

farol o testemunho dos pagãos sobre os 
cristãos da igreja Primitiva: «Vede como 
se amam, amam-se verdadeiramente» 
(Tertuliano, Apologetico, 39,7).

Por fim, a salvação anunciada por 
Deus reveste o carácter de uma força 
invencível que triunfará sobre tudo. 
De facto, depois de ter anunciado aos 
seus discípulos os sinais tremendos 
que precederão a sua vinda, Jesus con-
clui: «Quando estas coisas começarem 
a acontecer, tomai ânimo e levantai a 
cabeça, porque a vossa redenção está 
próxima» (Lc 21,28). e, se são Paulo 
fala dum amor «que cresce e supera-
bunda», é porque o testemunho cristão 

deve reflectir esta força irresistível de que se trata 
no evangelho. assim, é também no meio de con-
vulsões inauditas que Jesus quer mostrar o seu 
grande poder, a sua glória incomparável (cf. Lc 
21,27) e a força do amor que não recua diante 
de nada, nem diante dos céus transtornados, nem 
diante da terra em chamas, nem diante do mar 
revolto. Deus é mais poderoso e mais forte que 
tudo. esta convicção dá ao crente serenidade, 
coragem e a força de perseverar no bem frente às 
piores adversidades. Mesmo quando se desenca-
deiam as forças do mal, os cristãos devem respon-
der ao apelo, de cabeça erguida, prontos a resistir 
nesta batalha em que Deus terá a última palavra. 
e será uma palavra de amor e de paz. […] ☐

Fala o PaPa FraNcisco 

HOMIlIa

i Domingo do advento

catedral de Bangui (república centro-africana)

29 de Novembro de 2015

«o advento é o tempo para preparar os 
nossos corações a fim de acolher o salvador, 
isto é, o único Justo e o único Juiz capaz de 

dar a cada um a sorte que merece»

Neste Primeiro Domingo de advento, tempo 
litúrgico da expectativa do salvador e símbolo da 
esperança cristã, […] podemos descobrir algumas 
características da salvação anunciada por Deus, 
que servem igualmente como pontos de referência 
para nos guiar na nossa missão.

«Eis que virão dias em que cumprirei a promessa 
favorável que fiz à casa de Israel e à casa de 
Judá» (Jr 33,14).

antes de mais nada, a felicidade prometida por 
Deus é anunciada em termos de justiça. o advento 
é o tempo para preparar os nossos corações a fim 
de acolher o salvador, isto é, o único Justo e o 
único Juiz capaz de dar a cada um a sorte que 
merece. aqui, como noutros lugares, muitos 
homens e mulheres têm sede de respeito, justiça, 
equidade, sem avistar no horizonte qualquer sinal 
positivo. Para eles, o salvador vem trazer o dom da 
sua justiça (cf. Jr 33,15). Vem tornar fecundas as 
nossas histórias pessoais e colectivas, as nossas 
esperanças frustradas e os nossos votos estéreis. 
e manda -nos anunciar sobretudo àqueles que são 
oprimidos pelos poderosos deste mundo, bem 
como a quantos vivem vergados sob o peso dos 
seus pecados: «Judá será salvo e Jerusalém viverá 
em segurança. este é o nome com o qual será cha-
mada: “senhor-nossa justiça”» (Jr 33,16). sim, 
Deus é Justiça! Por isso mesmo nós, cristãos, 
somos chamados a ser no mundo os artesãos 
duma paz fundada na justiça.

a salvação que esperamos de Deus, tem 
igualmente o sabor do amor. Na verdade, prepa-
rando-nos para o mistério do Natal, assumimos 

esperamos, como Maria e José, toda a Vida 

do mundo depositando toda a esperança 

em nós.

É nessa simplicidade que cessam todas 

as angústias da solidão, de não ser dese-

jado, de não merecer amanhã. o nosso 

Deus procura -nos e entrega-se-nos para que 

o recebamos assim como somos. e é só esta 

relação sem reservas que derruba em nós a 

espessa muralha do egoísmo.

É Deus revelando-nos como não pode-

mos estar sós quando nos prestamos a aten-

der ao apelo de quem precisa de nós — uma 

criança, um doente, um idoso... É Deus que 

nos mostra que não há solidão que resista a 

uma mão que se dá, e depois ao calor dos 

olhares que se unem.

o Natal que se aproxima será essa festa 

em que a Vida nos entra em casa para que 

a tomemos nos braços. e cada criança que 

espera nascer é testemunha dessa esperança 

infinita, tal como o sorriso estampado entre 

as cicatrizes de um doente ou as rugas de um 

idoso dá testemunho dessa mesma criança 

teimando ficar.

É, pois, bem verdade que nós, em Jesus, 

temos firme esteio para jamais sucumbir à 

solidão. Faltará apenas a cada um de nós, 

e talvez agora mais do que nunca, reen-

contrar-se naqueles passos de Jesus, que a 

todos resgata da solidão procurando um a 

um a quem o chama.

com certeza, não é de excelentes pala-

vras que o mundo anda carente — não po-

derá antes ser, como há dois mil anos atrás, 

do simples abraço de um cristão?

Tal como a Páscoa é o sinal de que a 

Deus nada é impossível, possa vir a ser o 

Natal que urge sinal de que ao homem, a 

cada um de nós afinal, muito mais é possível.

PM

Editorial (cont. da p. 1)

Paróquia de Nossa Senhora da Areosa

Inquérito à Atividade Paroquial
2018

O inquérito destina-se aos colaboradores  
e frequentadores da Paróquia de Nossa Senhora  

da Areosa e pretende obter opiniões e sugestões de 
melhoria acerca do funcionamento da Paróquia.

Em caso de dúvidas no preenchimento contacte-nos 
através do email igreja@paroquia-areosa.pt ou do 

telefone da secretaria 22 549 93 33.

O inquérito está disponível para resposta  
até ao dia 9 de Dezembro no seguinte link:

https://goo.gl/forms/MSOYk0j05L4YYG2m1

Noite de Natal Solidária
24 de Dezembro de 2018

Se estás só no Natal, vem passar a noite em família!

Organizada por um grupo de amigos  
com o objectivo de que ninguém passe a noite  

de Natal sozinho.

Jantar de Natal — 20h00
Na cripta da Igreja da Areosa.

Inscrições na secretaria paroquial.

Missa do Galo — 24h00

Mais informações em:
www.paroquia-areosa.pt





Tempos litúrgicos Palavra inspiradora  
e inspirada Data Ações a dinamizar

I semana do Advento
2 a 7 dezembro

Vigiai e orai!
(Lc 21,36)

1 dezembro
18h00

Vigília de oração à  
volta do Presépio

Imaculada Conceição
8 dezembro

conceberás e darás  
à luz um Filho!

8 dezembro
12h00

Bênção das grávidas

II semana do Advento
9 a 15 dezembro

Preparai o caminho  
do senhor!

(Lc 3,4 e Is 40,3-5)
9 dezembro

a comunidade traz as  
fotos dos seus presépios para 

colocar junto ao Presépio 
montado na igreja

III semana do Advento
16 a 22 dezembro

Que devemos fazer? 
Partilha, justiça e  

não violência!
(Lc 3,10)

16 dezembro

recolha de donativos  
para o projecto casa claret  

em são Tomé e Príncipe
(ProcUra – Missões claretianas)

IV semana do Advento
23 e 24 dezembro

De onde me é dado  
que venha ter comigo a  
Mãe do meu senhor?

(Lc 1,49)

23 dezembro
12h00

entrega dos donativos angariados

Natal do Senhor  
e dias seguintes da  

Oitava do Natal

anuncio-vos uma alegria  
para todo o povo!

(Is 9,1 e Lc 2,9)

24 dezembro

25 dezembro

Bênção do Menino Jesus  
(cada família é convidada a trazer o 

Menino Jesus do seu Presépio para 

ser benzido nas eucaristias)

Sagrada Família  
e Ano Novo

30 dezembro a 5 janeiro

encontraram-no no Templo 
entre os doutores a ouvi-los e 

a fazer-lhes perguntas!
(Lc 2,46)

30 dezembro

avós e netos são  
convidados a virem juntos à 
eucaristia Dominical para a 

Bênção de avós e Netos

Epifania e semana  
depois da Epifania

6 a 11 janeiro

Todos se reúnem e  
vêm ao teu encontro!

(Is 60,3)
5 janeiro

concerto de reis
(a confirmar)

Batismo do Senhor
13 janeiro

Quando todo o povo  
recebeu o Batismo, Jesus 

também foi batizado.
(Lc 3,21)

13 janeiro
Padrinhos e afilhados são 

convidados a virem juntos à 
eucaristia Dominical



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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EvangElho sEgundo são lucas
(lc 3,1-6)

«Toda a criatura verá a salvação de deus»

No décimo quinto ano do reinado do imperador Tibério,  
quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia,
Herodes tetrarca da galileia,
seu irmão Filipe tetrarca da região da itureia e Traconítide  
e lisânias tetrarca de abilene,
no pontificado de anás e caifás,
foi dirigida a palavra de Deus
a João, filho de Zacarias, no deserto.
e ele percorreu toda a zona do rio Jordão,
pregando um baptismo de penitência
para a remissão dos pecados,
como está escrito no livro dos oráculos do profeta isaías:  
«Uma voz clama no deserto:
‘Preparai o caminho do senhor,
endireitai as suas veredas.
sejam alteados todos os vales
e abatidos os montes e as colinas;
endireitem-se os caminhos tortuosos
e aplanem-se as veredas escarpadas;
e toda a criatura verá a salvação de Deus’».

Palavra da salvação

CLARETIANOS

aleksander ivanov, Apresentação de Cristo ao Povo, 1837-57

Comentário
Andam as esperanças do mundo em busca do Salva-
dor. Por que caminhos virá? Pelos caminhos direitos. 
“Preparai os caminhos do Senhor, endireitai-Lhe as 
veredas”. Eu sou o caminho por onde Cristo há-de 
vir. A vida do cristão é o anúncio que O encarna, a luz 
que O revela. Há veredas a endireitar, vales a preen-
cher. Preparar o caminho é andar em Cristo, aceitá-Lo 
como único caminho que leva ao Pai. Ele vem para 

ser em nós plenitude de graça e verdade. Andar em 
Cristo é já chegar ao fim. Preparar o caminho exige 
conversão e ordenar a vida segundo os melhores valo-
res. O valor máximo é Cristo. A mudança radical exige 
um pensamento novo, um amar diferente, que teste-
munham em nós o sentido de Cristo. A conversão é 
precursora do Reino é precursora do Reino e condição 
para entrar n’Ele. Reino novo, vida nova.



A G E N d A  pA R A  d E z E M B R O

dia 01 ·  Vigília de oração junto ao Presépio · 

18h00

dia 02 · Domingo i do advento

dia 08 ·  imaculada conceição da Virgem santa 

Maria · Dia das grávidas · Bênção das 

grávidas · 12h00

dia 19 · celebração Penitencial · 21h15

dia 24 ·  Noite de Natal solidária · Jantar na cripta 

da igreja da areosa · 20h00 (inscrições na 

secretaria)  

Missa do galo · 24h

dia 25 · Dia de Natal

ENCONTROS dE  FORMAçãO E  ORAçãO

domingos · grupo do crisma de adultos · 11h00 

(suspende as actividades após 16 de Dezembro)

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

•

Mais informações em  

www.paroquia-areosa.pt

Boletim “Pedras Vivas” 

boletimparoquial@paroquia-areosa.pt
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corações empedernidos, e provoca-nos a questio-
nar-nos se estamos efectivamente a percorrer o 
caminho justo, vivendo uma vida segundo o evan-
gelho. Hoje como naquela época, ele admoesta-
nos com as palavras do profeta isaías: «Preparai os 
caminhos do senhor!» (v. 4). É um convite urgente 
a abrir o coração e a acolher a salvação que Deus 
nos oferece incessantemente, quase com teimo-
sia, porque quer que todos sejamos livres da escra-
vidão do pecado. Mas o texto do profeta dilata 
aquela voz, prenunciando que «cada homem verá 
a salvação de Deus» (v. 6). e a salvação é ofere-
cida a cada homem e povo, sem excluir ninguém, 

a cada um de nós. Ninguém pode dizer: «eu sou 
santo, eu sou perfeito, eu já estou salvo». Não. 
Devemos acolher sempre esta oferta da salvação 
[…]. Deus quer que todos os homens sejam salvos 
por meio de Jesus cristo, o único mediador (cf. 
1 Tm 2,4-6).

Portanto, cada um de nós está chamado 
a fazer conhecer Jesus a quantos ainda o não 
conhecem. Mas isto não significa fazer proseli-
tismo. Não, significa abrir uma porta. «ai de mim 
se não anunciar o evangelho!» (1 Cor 9,16), decla-
rava são Paulo. se o senhor Jesus mudou a nossa 
vida, e no-la muda todas as vezes que estamos 
diante d’ele, como não sentir a paixão de o dar a 
conhecer a quantos encontramos no trabalho, na 
escola, no nosso prédio, no hospital, nos lugares 
de encontro? se olharmos à nossa volta, encontra-
mos pessoas que estariam dispostas a começar ou 
a recomeçar um caminho de fé, se encontrassem 
cristãos apaixonados por Jesus. Não deveríamos e 
não poderíamos ser nós aqueles cristãos? Faço-vos 
esta pergunta: «Mas eu estou deveras apaixonado 
por Jesus? estou convicto de que Jesus me oferece 
e me concede a salvação?». e, se estou apaixo-
nado, devo dá-lo a conhecer. Mas devemos ser 
corajosos: derrubar as montanhas do orgulho e 
da rivalidade, encher os precipícios escavados pela 
indiferença e pela apatia, endireitar as veredas das 
nossas preguiças e dos nossos compromissos.

a Virgem Maria, que é Mãe e sabe como fazê-
-lo, nos ajude a abater as barreiras e os obstáculos 
que impedem a nossa conversão, ou seja, o nosso 
caminho rumo ao senhor. só ele, só Jesus pode dar 
cumprimento a todas as esperanças do homem! ☐

Fala o PaPa FraNcisco 

aNGelus

ii Domingo do advento

Praça de são Pedro

6 de Dezembro de 2015

«a voz do Baptista ainda brada  
nas mentes fechadas e nos corações 

empedernidos, e questiona-nos se estamos 
efectivamente a percorrer o caminho justo, 
vivendo uma vida segundo o Evangelho»

Neste segundo domingo de advento, a liturgia 
coloca-nos na escola de João Baptista, que pre-
gava «um baptismo de conversão para o perdão 
dos pecados» (Lc 3,3). e talvez nós nos pergunte-
mos: «Por que nos devemos converter? a conver-
são diz respeito a quem de ateu se torna crente, 
de pecador se faz justo, mas nós não precisamos, 
nós já somos cristãos! Por conseguinte somos jus-
tos». e isto não é verdade. Pensando assim, damo-
-nos conta de que é precisamente desta presunção 
— que somos cristãos, todos bons, justos — que 
nos devemos converter: da suposição que, no fim 
de contas, está bem assim e não precisamos de 
conversão alguma. Mas procuremos questionar-
-nos: é deveras verdade que nas várias situações 
e circunstâncias da vida temos em nós os mesmos 
sentimentos de Jesus? É verdade que sentimos 
como Jesus sente? Por exemplo, quando sofremos 
alguma injustiça ou afronta, conseguimos reagir 
sem animosidade e perdoar de coração a quem 
nos pede desculpa? Quanto é difícil perdoar! 
Quanto é difícil! «Vais-me pagar!»: estas palavras 
vêm de dentro! Quando somos chamados a par-
tilhar alegrias e sofrimentos, sabemos chorar sin-
ceramente com quem chora e rejubilar com quem 
se alegra? Quando devemos expressar a nossa fé, 
sabemos fazê-lo com coragem e simplicidade, sem 
nos envergonharmos do evangelho? e assim pode-
mos fazer-nos muitas perguntas. Não estamos 
tranquilos, devemos converter-nos sempre, ter os 
sentimentos que Jesus tinha.

a voz do Baptista ainda brada nos actuais 
desertos da humanidade, que são — quais são 
os desertos de hoje? — as mentes fechadas e os 


