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que, muitas vezes até sem o saber, está sequiosa de sen-

tido — aquele “suplemento de alma” que nos aponta 

para além das vísceras, para uma transcendência que está 

à distância de um abraço autêntico e gratuito.

lembremo-nos, portanto, que houve um tempo em 

que se podiam contar pelos dedos os cristãos sobre a 

Terra — e que em poucos anos conquistaram o mundo. 

lembremo-nos como, nessa altura, cada discípulo era 

um missionário, uma testemunha, e como o seu êxito 

não se deveu à excelência de nenhum livro de doutrina 

nem a nenhum belo conjunto de preceitos e observân-

cias. os nossos primeiros irmãos não iam armados de 

admoestações, anátemas ou excomunhões. Na boca só 

levavam o Verbo ainda fresco de cristo, e no coração, o 

espírito santo. iam sem alforge, na certeza que os acom-

panhava o Pai — e assim derrubavam montanhas, entre 

o máximo escândalo de senhores que depois de os ouvir 

decidiam, sem mais, libertar todos os escravos e de escra-

vos que preferiam perdoar aos tiranos que os oprimiam.

Neste mundo que hoje habitamos, o amor gratuito 

está em demanda de novos braços... É Jesus que nos 

chama! Que bom seria cada um de nós começar por se 

libertar de todo o orgulho que afasta daquela dádiva 

de amor que, sempre através de Jesus, poderia cumprir 

já, aqui e agora, as promessas das Bem-Aventuranças!

PM

Comentário
O Batismo do Senhor inaugura o ministério da sua vida pública. A Palavra de Deus que no silêncio crescia, vai 
abrir-se e frutificar. O Batismo de Jesus é o resumo e o programa da sua missão apostólica. Desde o princípio 
nos aponta o desfecho pascal de morte e ressurreição. No Jordão o Santo “fez-se pecado”, assumindo a nossa 
condição de pecadores. Quis fazer-se solidário com o homem. Cristo meteu-se dentro da nossa condição 
humana e será dali, de dentro de nós, que Ele atua e realiza a salvação. O Batismo de Jesus é antecipação e 
figura da sua morte e ressurreição. Lavados no Seu Sangue surgiremos novas criaturas. “Tu és o meu Filho 
muito amado”. O Pai e o Espírito Santo dão testemunho de Jesus. Pela voz do Pai, Jesus é proclamado Filho 
de Deus. O Espírito Santo desce sobre Jesus, sagrando-O como Messias. O Batismo de Jesus é revelação do 
Mistério da Trindade e evocação do nosso Batismo.

EvangElho sEgundo são lucas
(lc 3,15-16.21-22)

«Jesus foi baptizado e, enquanto orava, abriu-se o céu»

e d i T o r i A l

2019,  Ano Miss ionár io

em boa hora, decidiu a conferência episcopal Portu-

guesa proclamar um Ano Missionário de outubro de 

2018 a outubro de 2019, unindo-se dessa forma ao 

desígnio do Papa Francisco de assinalar o centenário 

da carta Apostólica Maximum Illud de Bento xV (30 

de Novembro de 1919) com a celebração de um Mês 

Missionário extraordinário no próximo mês de outubro.

A relevância de tal decisão é evidente para todos 

quantos se apercebem como o abandono dos valores 

cristãos tem conduzido esta nossa europa e o mundo 

a um impasse que julgávamos definitivamente ultrapas-

sado após as duas bárbaras guerras que inundaram de 

sangue o século xx. A despeito dos mais sonoros aler-

tas, as consequências da recuperação de uma cultura 

materialista e individualista voltada apenas para o êxito 

a curto prazo numa cega competição pelo gozo das 

maravilhas da indústria humana tem produzido tristes 

efeitos não só nos tecidos económico e social das nações 

ocidentais, como levantado ondas de choque de catas-

tróficos efeitos políticos e ambientais em todo o planeta.

Ainda assim, para nós, cristãos, nada disto apresenta 

quaisquer contornos de novidade. Trata-se, antes, do re-

gresso àquele deserto da ganância e corrupção em que 

prosperaram as palavras de Jesus e dos seus primeiros 

discípulos. e puderam prosperar porque, afinal, o coração 

humano não se sacia nem com ouro nem com orgulho 

balofo. da mesma forma, entre o alarido ensurdecedor 

da orgia consumista em que vegetamos, há uma multidão 

Naquele tempo,
o povo estava na expectativa
e todos pensavam em seus corações
se João não seria o Messias.
João tomou a palavra e disse-lhes:
«eu baptizo-vos com água,
mas vai chegar quem é mais forte do que eu,
do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias.
ele baptizar-vos-á com o espírito santo e com o fogo».
Quando todo o povo recebeu o baptismo,
Jesus também foi baptizado;
e, enquanto orava, o céu abriu-se
e o espírito santo desceu sobre ele
em forma corporal, como uma pomba.
e do céu fez-se ouvir uma voz:
«Tu és o meu Filho muito amado:
em Ti pus toda a minha complacência».

Palavra da salvação

grigory gagarin, Baptismo 

de Cristo, c. 1840–1850
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dureza. Mas com a força que nos vem do espírito 
santo, isto é possível!

o espírito santo, recebido pela primeira vez 
no dia do nosso Baptismo, abre o nosso coração à 
Verdade, à Verdade inteira. o espírito impele a nossa 
vida pelo caminho exigente mas jubiloso da caridade 
e da solidariedade para com os nossos irmãos. o 
espírito confere-nos a ternura do perdão divino, per-
meando-nos com o vigor invencível da misericórdia 
do Pai. Não esqueçamos que o espírito santo é uma 

presença viva e vivificadora em quantos o recebem, 
reza em nós e enche-nos de alegria espiritual.

Hoje, festividade do Baptismo de Jesus, pen-
semos no dia do nosso Baptismo. Todos nós fomos 
baptizados, demos graças por esta dádiva! e dirijo-
vos uma pergunta: quem de vós sabe a data do seu 
Baptismo? certamente, nem todos a sabem. Por 
isso, convido-vos a ir à procura da data, por exem-
plo perguntando aos vossos pais, aos vossos avós, 
aos vossos padrinhos, ou então indo à paróquia. É 
muito importante sabê-la, porque se trata de uma 
data que deve ser festejada: é o dia do nosso renas-
cimento como filhos de deus. Portanto, eis o dever 
de casa para esta semana: ir cada qual à procura da 
data do próprio Baptismo. celebrar este dia signi-
fica confirmar a nossa adesão a Jesus, assumindo o 
compromisso de viver como cristãos, membros da 
igreja e de uma nova humanidade, na qual todos 
são irmãos.

A Virgem Maria, primeira discípula do seu 
Filho Jesus, nos ajude a viver com alegria e fervor 
apostólico o nosso Baptismo, acolhendo cada dia 
o dom do espírito santo, que nos transforma em 
filhos de deus. ☐

FAlA o PAPA FrANcisco 

angelus

Baptismo do senhor

Praça de são Pedro

10 de Janeiro de 2016

«no Baptismo cristão o Espírito santo é o 
principal artífice: é Ele que queima e destrói 
o pecado original, restituindo ao baptizado  

a beleza da graça divina»

Neste domingo depois da epifania, celebramos o 
Baptismo de senhor, fazendo memória grata do 
nosso Baptismo. […]

o evangelho apresenta-nos Jesus nas águas 
do rio Jordão, no centro de uma maravilhosa reve-
lação divina. são lucas escreve: «enquanto Jesus, 
tendo também ele recebido o baptismo, estava em 
oração, o céu abriu-se e sobre ele desceu o espírito 
santo em forma corpórea, como uma pomba; e do 
céu ouviu-se uma voz: “Tu és o meu Filho muito 

amado; em ti pus todo o meu enlevo.”» (Lc 3, 
21-22). deste modo Jesus é consagrado e manifes-
tado pelo Pai como o Messias, salvador e libertador.

Neste acontecimento — testemunhado pelos 
quatro evangelhos — verificou-se a passagem do 
baptismo de João Baptista, assente no símbolo da 
água, para o Baptismo de Jesus, «no espírito santo 
e no fogo» (Lc 3, 16). com efeito, no Baptismo cris-
tão o espírito santo é o principal artífice: é ele que 
queima e destrói o pecado original, restituindo ao 
baptizado a beleza da graça divina; é ele que nos 
liberta do domínio das trevas, ou seja do pecado, 
transferindo-nos para o reino da luz, ou seja do 
amor, da verdade e da paz: este é o reino da luz. 
Pensemos a que dignidade nos eleva o Baptismo! 
«considerai com que amor nos amou o Pai, para 
que sejamos chamados filhos de deus. e nós o 
somos realmente!» (1 Jo 3, 1), exclama o apóstolo 
João. esta realidade maravilhosa de ser filhos de 
deus comporta a responsabilidade de seguir Jesus, 
o servo obediente, reproduzindo em nós mesmos 
os seus lineamentos: ou seja, mansidão, humildade 
e ternura. e isto não é fácil, especialmente quando 
ao nosso redor há tanta intolerância, soberba e 

40 ANOS DA PARÓQUIA DE 
NOSSA SENHORA DA AREOSA

— Os Primeiros Passos —

A congregação dos Padres Missionários Filhos do 

imaculado coração de Maria, fundada por santo An-

tónio Maria claret a 16 de julho de 1849, também 

designados por Padres claretianos, tinha uma casa 

na cidade do Porto, na rua de Fez, onde os semina-

ristas recebiam formação em filosofia. Quando os pro-

fessores mudaram para o cacém, pensaram formar 

uma comunidade religiosa noutra zona da cidade. 

Para isso, tinham de obter a licença do Bispo da dio-

cese, que lembrou fazer uma “Animação Pastoral” 

na zona da Areosa, que estava muito abandonada.

compraram então uma casa na rua de costa 

cabral n.º 2395, com uma entrada lateral pela rua 

da Areosa e um grande quintal nas traseiras. em 

1967, iniciou o seu trabalho a primeira equipa sacer-

dotal desta primeira comunidade, que era consti-

tuída pelo Pe. Alberto rosado Fileno, superior, o 

Pe. João de deus lisboa, ecónomo e 1.º conselheiro, 

o Pe. José gomes, 2.º conselheiro, o irmão Joaquim 

da costa Maia e ainda o Pe. leitão Marques, que era 

capelão Militar e residia na comunidade. Um dos 

quartos da casa foi transformado em capela, aberta a 

qualquer pessoa que quisesse entrar. começaram 

por aparecer seis pessoas. o irmão Maia, que não era 

padre mas fazia parte da comunidade e foi nela um 

trabalhador incansável, rezava o Terço. com o passar 

do tempo, cada vez vinham mais pessoas e já ficavam 

no pátio, porque não cabiam todas dentro.

Após descobrirem os restos de uma tômbola 

que costumava ser usada na Praça da liberdade, 

falaram com o Bispo d. Florentino de Andrade e 

silva, que mandou um camião transportá-la para a 

casa dos claretianos, onde o carpinteiro sr. Macedo 

montou uma tenda com 11 metros de largura e 20 

de comprimento coberta de plástico para servir de 

capela, onde se sentiam os efeitos do frio, do calor 

e da chuva. Um dia, uma rajada de vento levou o 

toldo pelos ares.

Foram, entretanto, passando outros padres 

pela comunidade. o Pe. carolino, o Pe. Videira, 

o Pe. Belchior, ao mesmo tempo que se ia cons-

truindo mais um pré-fabricado que passou a ser 

salão de festas e, finalmente, também capela — a 

última construção antes da igreja, onde predomi-

nava a cortiça. o altar e o sacrário eram feitos neste 

material. chamavam-lhe “Catedral de Pau”.

No ano de 1977, o Pe. João parte para setúbal 

e fica no seu quarto o Pe. Maia, que vem acompa-

nhado do agora Pe. Marçal, nesse tempo ainda es-

tudante. o Pe. Maia foi mandado pela congregação 

a que pertence para fazer animação pastoral nesta 

zona da cidade, onde se instalara a comunidade reli-

giosa. Tinha-se formado em roma em Abril de 1969, 

e esteve depois no seminário dos carvalhos como 

formador. Veio daí para o Porto, para integrar a co-

munidade sacerdotal já existente. o Pe. Maia contou-

-nos as suas vivências, começando por esclarecer que 

“aqui se fez animação pastoral a partir de uma co-

munidade que não era paróquia. As paróquias mais 

próximas eram Paranhos, Pedrouços e Antas. Foram 

A primeira igreja da Areosa
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EvangElho sEgundo são João
(Jo 2,1-11)

«o primeiro milagre de Jesus»

Paolo Veronese, Bodas de Caná, 1562–63

Comentário
O milagre de Caná é manifestação da Divindade de Cristo. Jesus é o Deus -Connosco. Onde houver amor aí 
está Ele, porque Deus é Amor. “Os discípulos acreditaram n’Ele”. Começa hoje Jesus a manifestar a glória, que 
se completará no dia da Ressurreição. Começa a Igreja a formar-se pela fé dos discípulos, que hão-de ser suas 
colunas e fundamentos. “A água transformada em vinho”. A obra de Cristo é transformar. Ele é o fermento 
novo metido na massa para dar sabor, a seiva nova que nos diviniza, como ramos unidos ao tronco. O vinho 
novo é o antecipado convite para o banquete Eucarístico. “Estava lá a Mãe de Jesus”. Tinha de estar. Come-
çava a Igreja a lançar os fundamentos da fé. Por isso, tinha de estar lá a Mãe da Igreja, como esteve em Belém 
e estará no Calvário. Começa Maria a sua missão de Intercessora. A lição que nos ensina é escutar e obedecer. 
“Fazei tudo o que Ele vos disser”. A presença de Jesus recorda-nos também a santidade do Matrimónio.

dois anos de estudo da zona, para ver até que ponto 

se poderia organizar um programa pastoral”. e con-

tinuou o animador: ”A animação pastoral passava 

pela cultural. começámos com animação cultural e 

fizemos um investimento estratégico na juventude 

e na preparação das eucaristias, o que começou a 

trazer muita gente. Não tínhamos formação para o 

social, mas num ano fizeram-se iniciativas de rua 

para sinalizar a presença da igreja.

Na animação cultural esteve connosco o 

Miguel graça Moura, que incentivou imenso a 

música. gravou-se um disco com as crianças, fa-

ziam-se concertos, começou a escola de Música, 

sempre com a malta jovem e da catequese.

Nesta zona não existia mais nenhuma comu-

nidade religiosa — só nos últimos tempos as irmãs 

salesianas vieram morar connosco. sendo assim, 

tiveram de ser os casais a trabalhar, os quais foram 

preparados para desempenhar a sua atuação muito 

especialmente na catequese. A componente da 

formação de líderes tornou-se necessária.

A partir daqui começou a ser reconhecido 

pela diocese o trabalho dos leigos. Nunca tive-

mos sacristão. Quem mais nos acompanhou foi o 

então Bispo Auxiliar d. domingos de Pinho Bran-

dão, que deu um parecer favorável ao d. António 

Ferreira gomes, com quem eu tinha uma relação 

pessoal muito boa, já desde os carvalhos. Ajudou-

-me muito na ação social e pastoral a desenvolver 

com os ciganos”, afirmou o Pe. Maia. Prosseguiu 

explicando que a igreja tem uma pedagogia pas-

toral muito própria, profundamente alicerçada 

na sua existência milenária de enraizamento na 

comunidade humana, a partir da qual vai cons-

truindo as comunidades cristãs. As comunidades 

cristãs não são criadas por decreto episcopal. Nas 

raízes de uma comunidade paroquial vai sempre 

encontrar -se uma dinâmica comunitária que levou 

grupos de cristãos a aprofundarem e vivenciarem 

a sua fé. Quando o Bispo da diocese toma conhe-

cimento da vitalidade destes grupos ou peque-

nas comunidades, costuma institucionalizá-las, a 

título experimental, como paróquias. este novo 

estatuto permite a realização dos grandes acon-

tecimentos da fé na própria comunidade, sem ter 

de ir a outras paróquias vizinhas, tais como: ba-

tismos, casamentos, catequeses, comunhões, etc.

Foi exatamente este o processo utilizado na 

criação desta paróquia. durante vários anos, a 

comunidade religiosa dos Padres claretianos fez 

um trabalho de animação pastoral que mereceu 

do Bispo da diocese, d. António Ferreira gomes, 

todo o apoio e consagração ao criar a Paróquia 

experimental de Nossa senhora da Areosa pelo 

decreto de 4 de março de 1979.

disse ainda o fundador desta Paróquia que em 

boa hora se cruzou com este bom povo da Areosa, 

a ponto de considerar que “foi aqui, no meio de 

todos quantos o acompanharam na aventura pas-

toral de fazer dos restos de quatro paróquias uma 

nova comunidade paroquial, que provei as melho-

res alegrias, misturadas com algumas preocupa-

ções da minha missão sacerdotal e missionária”.

MMA

Naquele tempo,
realizou-se um casamento em caná  

da galileia
e estava lá a Mãe de Jesus.
Jesus e os seus discípulos
foram também convidados para  

o casamento.
A certa altura faltou o vinho.
então a Mãe de Jesus disse-lhe:
«Não têm vinho».
Jesus respondeu-lhe:
«Mulher, que temos nós com isso?
Ainda não chegou a minha hora».
sua Mãe disse aos serventes:
«Fazei tudo o que ele vos disser».
Havia ali seis talhas de pedra,
destinadas à purificação dos judeus,
levando cada uma de duas a três medidas.
disse-lhes Jesus:
«enchei essas talhas de água».

eles encheram-nas até acima.
depois disse-lhes:
«Tirai agora e levai ao chefe de mesa».
e eles levaram.
Quando o chefe de mesa provou a água 

transformada em vinho,
— ele não sabia de onde viera,
pois só os serventes, que tinham tirado  

a água, sabiam —
chamou o noivo e disse-lhe:
«Toda a gente serve primeiro o  

vinho bom
e, depois de os convidados terem  

bebido bem,
serve o inferior.
Mas tu guardaste o vinho bom até agora».
Foi assim que, em caná da galileia,
Jesus deu início aos seus milagres.
Manifestou a sua glória
e os discípulos acreditaram n’ele.

Palavra da salvação



AgendA PArA JAneirO

dia 13 · Baptismo do senhor

dia 18 a 25 · semana de oração pela Unidade 

dos cristãos

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

•

Mais informações em  

www.paroquia-areosa.pt

Boletim “Pedras Vivas” 

boletimparoquial@paroquia-areosa.pt
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de alegria e de sofrimento, de luz e de obscu-
ridade, como em qualquer experiência de amor 
autêntico. A narração das bodas de caná con-
vida-nos a redescobrir que Jesus não se nos apre-
senta como um juiz pronto para condenar as nos-
sas culpas, nem como um comandante que nos 
impõe que sigamos cegamente as suas ordens; 
manifesta-se como salvador da humanidade, 
como irmão, como o nosso irmão maior, Filho do 
Pai: apresenta-se como Aquele que responde às 
expectativas e promessas de alegria que habitam 
o coração de cada um de nós.

então podemos questionar-nos: conheço 
deveras o senhor assim? sinto-o próximo de mim, 
da minha vida? estou a responder-lhe em sintonia 
com aquele amor esponsal que ele manifesta cada 
dia a todos, a cada ser humano? Trata -se de nos 
darmos conta de que Jesus nos procura e nos con-
vida a dedicar-lhe espaço no íntimo do nosso cora-
ção. e neste caminho de fé com ele não somos dei-
xados sozinhos: recebemos o dom do sangue de 

cristo. As grandes ânforas de pedra que Jesus 
manda encher de água para a transformar em 
vinho (v. 7) são sinal da passagem da antiga para a 
nova aliança: no lugar da água usada para a purifi-
cação ritual, recebemos o sangue de Jesus, derra-
mado de modo sacramental na eucaristia e de 
maneira cruenta na Paixão e na cruz. os sacramen-
tos, que brotam do Mistério pascal, infundem em 
nós a força sobrenatural e permite saborear a mise-
ricórdia infinita de deus.

A Virgem Maria, modelo de meditação das 
palavras e dos gestos do senhor, nos ajude a redes-
cobrir com fé a beleza e a riqueza da eucaristia e 
dos demais sacramentos, que tornam presente o 
amor fiel de deus por nós. Assim poderemos apai-
xonar-nos cada vez mais do senhor Jesus, nosso 
esposo, e ir ao seu encontro com as lâmpadas ace-
sas da nossa fé jubilosa, tornando -nos deste modo 
suas testemunhas no mundo. ☐

FAlA o PAPA FrANcisco 

angelus

ii domingo do Tempo comum

Praça de são Pedro

17 de Janeiro de 2016

«no milagre realizado em caná, podemos 
entrever um acto de benevolência da parte 
de Jesus para com os esposos, um sinal da 

bênção de deus sobre o matrimónio»

o evangelho deste domingo apresenta o evento 
prodigioso que aconteceu em caná, uma aldeia 
da galileia, durante uma festa de núpcias na qual 
participam também Maria e Jesus, com os seus pri-
meiros discípulos (cf. Jo 2,1-11). A mãe faz notar 
ao Filho que o vinho acabou e Jesus, depois de lhe 
ter respondido que ainda não chegou a sua hora, 
aceita contudo a sua solicitação e dá aos esposos 

o vinho melhor de toda a festa. o evangelista frisa 
que «este foi o início dos sinais realizados por Jesus; 
ele manifestou a sua glória e os seus discípulos 
acreditaram nele» (v. 11).

Por conseguinte, os milagres são sinais extra-
ordinários que acompanham a pregação da Boa 
Nova e têm a finalidade de suscitar ou reforçar a 
fé em Jesus. No milagre realizado em caná, pode-
mos entrever um acto de benevolência da parte de 
Jesus para com os esposos, um sinal da bênção de 
deus sobre o matrimónio. Portanto, o amor entre o 
homem e a mulher é um bom caminho para viver o 
evangelho, isto é, para se encaminhar com alegria 
pela via da santidade.

Mas o milagre de caná não diz respeito só 
aos esposos. cada pessoa humana está chamada 
a encontrar o senhor na sua vida. A fé cristã é um 
dom que recebemos com o Baptismo e que nos 
permite encontrar deus. A fé atravessa tempos 

•


