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Desejando conciliar de forma retórica as preo

cupações éticas e ecológicas com a promoção de 

uma cultura de consumo em que a posse de bens 

materiais é apresentada como penhor de bemes

tar e na qual o êxito se pode medir através das 

exibições de fausto egoísta, a actuação dos nossos 

mass media mais não faz do que alimentar nos ci

dadãos a falsa consciência de que a resolução dos 

problemas se pode limitar às proclamações afec

tadas de boas intenções e que o sucesso na vida 

consiste simplesmente numa satisfação de desejos 

narcísicos para os quais o restante universo não 

passa de vulgar instrumento.

como cristãos, sabemos bem que a ideia de 

servir as exigências do bem comum enquanto se 

alimentam interesses particulares não tem funda

mento sustentável, o que se torna por demais evi

dente quando até começam a escassear os recursos.

Perguntamonos se a obstinação dos mais im

portantes órgãos de comunicação do ocidente na 

propaganda de uma tal mentalidade não poderá 

ser uma das razões do crescente descrédito que 

os tem vindo a minar. Não temos, porém, a menor 

sombra de dúvida que ela se encontrará entre as 

principais causas de uma crise civilizacional que 

começa a exibir proporções alarmantes.

PM

Comentário
A Palavra que Deus disse e nos revelou em Jesus Cristo quer germinar e produzir fruto cem por um. Jesus 
inaugura o seu ministério proclamando-se Palavra. Ele é a Palavra proclamada pelos profetas e que a Igreja 
anuncia e traduz como Messias Salvador, ontem, hoje e sempre. “O Espírito do Senhor está sobre Mim”. Cristo 
é a Palavra viva, encarnada, que ressalta aos olhos de toda a gente. “A profecia se transforma em manifesta-
ção, a Lei em Evangelho”. O Messias esperado era Ele. A Boa Nova dos pobres e dos oprimidos estava ali em 
pessoa: Jesus de Nazaré. “Enviou-Me a anunciar a Boa Nova”. A Igreja continua hoje a mesma proclamação e 
leva ao mundo a Boa Nova de Cristo. A Igreja é o Cristo de Nazaré, que abre perante o mundo os tesouros de 
Deus. “Estavam os olhos postos em Jesus”. O mundo tem os olhos postos em Jesus. É em nós que a palavra 
hoje se cumpre e transforma em Boa Nova. A alegria do Senhor é a nossa fortaleza.

EvangElho sEgundo são lucas
(lc 1,1-4; 4,14-21)

«cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura»

e D i T o r i a l

Comunicação com Ruído

Poucos instantes depois de deprimir as audiências 

com confrangedoras reportagens acerca de uma 

sociedade em que o abismo entre ricos e pobres se 

alarga a cada dia que passa ou com imagens dos 

trágicos sinais de fadiga de um planeta entregue 

à pilhagem irresponsável dos recursos naturais, os 

órgãos de comunicação com que somos servidos 

insistem em proporcionarlhes uma ilusão de fu

turo com frenéticos apelos a um consumismo insa

ciável e sábias rubricas de divulgação dos melhores 

métodos para atingir aquele derradeiro estádio do 

êxito em que cada um pode dedicar a parte de leão 

dos recursos acumulados à satisfação irrestrita dos 

seus desejos mais recônditos.

sem tomarmos consciência disso, vamos dei

xando que se instale na nossa quotidianidade o 

apelo simultâneo de pulsões contraditórias, sem

pre tão urgentes quanto incontornáveis. Passe a 

imagem, parecem terse tornado mediaticamente 

invejáveis alguns estatutos paradoxais, como os 

de “ecologistaembólidedealtacilindrada” ou 

de “humanistacomsólidacarteiradeactivos”.

este interessante fenómeno tão pouco deba

tido entre a novel multidão de comentadores do 

estado da comunicação social é, contudo, bem co

nhecido desde há muito por todos os cristãos atra

vés das próprias palavras de Jesus — o da tentativa 

de servir simultaneamente a dois senhores.

Já que muitos empreenderam narrar  
os factos

que se realizaram entre nós,
como nolos transmitiram os que, desde  

o início,
foram testemunhas oculares e ministros  

da palavra,
também eu resolvi,
depois de ter investigado cuidadosamente 

tudo desde as origens,
escrevêlas para ti, ilustre Teófilo,
para que tenhas conhecimento seguro  

do que te foi ensinado.
Naquele tempo,
Jesus voltou da galileia, com a força  

do espírito,
e a sua fama propagouse por toda a região.
ensinava nas sinagogas e era elogiado  

por todos.
Foi então a Nazaré, onde se tinha criado.
segundo o seu costume,
entrou na sinagoga a um sábado

e levantouse para fazer a leitura.
entregaramlhe o livro do profeta isaías
e, ao abrir o livro,
encontrou a passagem em que estava escrito:
«o espírito do senhor está sobre mim,
porque ele me ungiu
para anunciar a boa nova aos pobres.
ele me enviou a proclamar a redenção  

aos cativos
e a vista aos cegos,
a restituir a liberdade aos oprimidos
e a proclamar o ano da graça do senhor».
Depois enrolou o livro, entregouo ao 

ajudante e sentouse.
estavam fixos em Jesus os olhos de  

toda a sinagoga.
começou então a dizerlhes:
«cumpriuse hoje mesmo
esta passagem da escritura que  

acabais de ouvir».

Palavra da salvação

el greco, São Lucas 

Evangelista, 1602–1605

Pedras Vivas



2 · Pedras Vivas online 233 · Paróquia de Nossa senhora da areosa

qual proclama o julgamento iminente de Deus, ao 
passo que Jesus anuncia o seu perdão de Pai.

e agora imaginemos que entramos também 
nós na sinagoga de Nazaré, a aldeia onde Jesus cres
ceu até cerca de trinta anos. o que ali acontece é um 
evento importante, que delineia a missão de Jesus. 
ele levantase para ler a sagrada escritura. abre o 
rolo do profeta isaías e lê o trecho onde está escrito: 
«o espírito do senhor está sobre mim, porque me 
ungiu; e envioume para anunciar a boa nova aos 
pobres» (Lc 4,18). em seguida, após um momento 
de silêncio cheio de expectativa por parte de todos, 
diz, entre a estupefacção geral: «Hoje se cumpriu 
este oráculo que vós acabais de ouvir» (v. 21).

evangelizar os pobres: esta é a missão de 
Jesus, segundo quanto ele diz; esta é inclusive a 
missão da igreja, e de cada baptizado na igreja. ser 
cristão e ser missionário é a mesma coisa. anunciar o 
evangelho, com a palavra e, antes ainda, com a vida, 

é a finalidade principal da comuni
dade cristã e de cada seu membro. 
observase aqui que Jesus dirige a 
Boa Nova a todos, sem excluir nin
guém, aliás privilegiando os mais dis
tantes, os sofredores, os doentes, os 
descartados da sociedade.

Questionamonos: o que signi
fica evangelizar os pobres? significa 
em primeiro lugar aproximar nos 
deles, significa ter a alegria de os ser
vir, de os libertar da opressão, e tudo 
isto em nome e com o espírito de 
cristo, porque é ele o evangelho de 
Deus, é ele a Misericórdia de Deus, é 
ele a libertação de Deus, é ele quem 

se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. 
o texto de isaías, enriquecido com pequenos ajustes 
introduzidos por Jesus, indica que o anúncio messiâ
nico do reino de Deus que veio entre nós se destina 
de maneira preferencial aos marginalizados, aos pri
sioneiros, aos oprimidos.

Provavelmente no tempo de Jesus estas pes
soas não estavam no centro da comunidade de fé. 
Podemos perguntarnos: hoje, nas nossas comuni
dades paroquiais, nas associações, nos movimentos, 
somos fiéis ao programa de cristo? a evangelização 
dos pobres, levarlhes a boa nova, é a prioridade? 
atenção: não se trata só de fazer assistência social, 
tãopouco actividade política. Tratase de oferecer a 
força do evangelho de Deus, que converte o cora
ção, sara as feridas, transforma as relações humanas 
e sociais segundo a lógica do amor. com efeito, os 
pobres estão no centro do evangelho.

a Virgem Maria, Mãe dos evangelizadores, 
nos ajude a sentir fortemente a fome e a sede do 
evangelho que existe no mundo, especialmente no 
coração e na carne dos pobres. e conceda a cada um 
de nós e a cada comunidade cristã de testemunhar 
concretamente a misericórdia, a grande misericórdia 
que cristo nos doou. ☐

Fala o PaPa FraNcisco 

Angelus

iii Domingo do Tempo comum

Praça de são Pedro

24 de Janeiro de 2016

«Evangelizar os pobres: esta é a  
missão de Jesus, segundo quanto Ele diz;  
esta é inclusive a missão da Igreja, e de  

cada baptizado na Igreja»

No evangelho de hoje, o evangelista lucas antes 
de apresentar o discurso programático de Jesus em 
Nazaré, sintetiza brevemente a sua actividade evan
gelizadora. É uma actividade que ele cumpre com a 
potência do espírito santo: a sua palavra é original, 
porque revela o sentido das escrituras; é uma palavra 

influente, porque comanda até aos espíritos impuros 
e eles obedecem (cf. Mc 1,27). Jesus é diferente dos 
mestres do seu tempo: por exemplo, não abriu uma 
escola para o estudo da lei, mas andava por toda 
parte pregando e ensinando: nas sinagogas, pelas 
estradas, nas casas, sempre a caminho! Jesus é dife
rente também em comparação com João Baptista, o 

40 ANOS DA PARÓQUIA DE 
NOSSA SENHORA DA AREOSA

— O caminho faz-se caminhando —

Cortejos Pascais que foram  

notícia na cidade

Tendo concluído o primeiro capítulo desta manta de 

retalhos de recordações sobre a caminhada da nossa 

paróquia, a que dei o título de “Primeiros Passos”, com 

palavras do Pe. Maia, seu fundador, iniciarei o segundo 

continuando a citálo: “a animação pastoral passava 

pela cultural. começámos com animação cultural e fi

zemos 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 fizeramse iniciativas de rua para sinalizar a 

presença da igreja”. estas palavras levam nos à “gera-

ção da primeira hora”, que tive o prazer de contactar 

num trabalho que preparei para o jornal Pedras Vivas 

nas comemorações do 25.º aniversário desta Paróquia.

No início, não havia equipa litúrgica nem grupo 

coral, contavame um casal desta geração: “o padre 

Maia celebrava, tocava e cantava. Trabalhava muito com 

as crianças e os jovens. organizava corridas de bicicleta 

e arranjou uma professora de música. as crianças come

çaram a vir para a música e gravaram até uma cassete 

natalícia: Natal é paz / Natal é luz / É festa de anos / 

Do Bom Jesus”. relatavam ainda, com uma alegria im

pregnada de saudade, como era impossível esquecer as 

Páscoas na raione: ”Que coisa bonita! os lavradores 

vinham trazer os atrelados com os tratores e ficávamos 

a trabalhar a noite toda! em cada zona da comunidade 

havia um lugar central onde se colocava uma cruz enfei

tada. em volta delas, as pessoas reuniam se, umas para 

trabalhar nos enfeites e outras na parte de carpintaria, 

para os carros dos cortejos pascais.

lembro também uma senhora que dizia: “Trabalho 

por amor, nunca pedi nada. Não trabalhei por amor aos 

padres, mas sim a Nosso senhor.” afirmava só ter boas 

recordações desses tempos e fazia ao senhor uma prece 

pelo nosso sacerdote, para que o ajudasse em tudo onde 

ele ”bote a mão”. Pedia ainda a todos que nunca deixas

sem a igreja da areosa, e aos novos que fizessem o que 

fizeram os velhotes.

Foram muitos os que estiveram na iniciativa dos 

famosos cortejos pascais, preparando textos, encena

ções e procurando que as vestes dos figurantes tivessem 

o máximo de rigor. conheciam até uma senhora judia 

que muito ajudou a colocar veracidade nos vestidos dos 

figurantes. os jovens estiveram presentes a 100% nes

tas Páscoas. Disseramme que foram excecionais os anos 

de trabalho, alegria e amizade que passaram juntos. 

Tinham uma grande ternura e amizade pelo Pe. Benja

mim, que veio para a Paróquia e teve uma ligação muito 

amiga que eles recordam com muita saudade. era o 

amigo das brincadeiras e o conselheiro nos momentos 

mais sérios. contounos um dos elementos desse grupo 

de jovens que na primeira Páscoa com Missa campal 

na raione, transmitida pela televisão, dirigiramse para 

o local em cortejo, sempre a dançar. eram cerca de cin

quenta jovens.

Havia também carros alegóricos com personagens 

vestidas à época, onde não faltava a figura de Jesus, na 
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EvangElho sEgundo são lucas
(lc 4,21-30)

«como Elias e Eliseu, Jesus não é enviado somente aos judeus»

James Tissot, os Fariseus Interrogando Jesus no Templo, 1886–1894

Comentário
Nesta cena inaugural situada em Nazaré traça-nos S. Lucas um resumo da missão de Cristo, 
enviado como libertador e salvador dos homens e recusado pelo seu povo. “Cumpre-se hoje”. 
Jesus proclama-se Messias, aquele que os profetas anunciaram. Nele se cumprem as Escrituras. 
Jesus recusa-se a ser o Messias duma terra ou mesmo dum povo para se afirmar Messias de 
todo o mundo. A sua missão tem uma projeção universal traçada pelas Escrituras. Nem Israel 
nem ninguém deteve nunca o exclusivo dos favores de Deus. O amor de Deus e do próximo 
são as credenciais que identificam os servidores do Reino. “Se não tiver caridade”. A plenitude 
da Lei é o amor. Nele se resume toda a obra de Deus entre os homens. Salvar quer dizer amar. 
Cristo deu a vida por amor e assim cumpriu toda a Lei. A caridade funda-se na verdade e res-
plandece na alegria. “Mas Jesus seguiu o seu caminho”. Vamos com Ele, solidários e compro-
metidos na mesma incompreensão. Ser cristão é optar por um caminho e percorrê-lo até ao fim.

pessoa de um jovem do grupo que tinha perfil para essa 

representação.

Numa destas Páscoas que ninguém esqueceu 

junto à raione e que hoje se tornam presentes fazendo 

história do que ouvi e aprendi, celebravase uma euca

ristia que era o culminar de toda a alegria pela ressur

reição de cristo. No final, um casal, a Maria arminda 

santos da silva rios costa real e seu marido, Francisco 

alberto rodrigues costa real, mostram um papel cujo 

conteúdo pediram para ler. Francisco costa real, na 

qualidade de membro do conselho de administração 

desta, na altura, já Paróquia, afirmou que ia anunciar 

a todos uma grande alegria que, simultaneamente, era 

uma grande notícia: ofereciam à Paróquia um ter-

reno com aproximadamente seis mil metros qua-

drados, que ficaria à sua disposição para a construção 

de um grande centro social e igreja nova. a doação 

seria realizada nos próximos meses, de tal modo que 

a primeira pedra pudesse ser lançada no dia de Natal 

desse ano de 1981. Quando o Pe. Maia pediu para a fa

mília que fazia esta doação uma salva de palmas, estes 

fizeram questão que tal intenção fosse apresentada de 

outra forma: “em nome da Paróquia e em regozijo por 

tal facto, com Fé que a obra nasça e cresça, peço a 

todos uma grande salva de palmas”.

estas primeiras Páscoas chegaram a ser notícia na 

cidade, e os jornais Primeiro de Janeiro e Comércio do 

Porto escreveram sobre elas, registando como a adesão 

da comunidade era uma constante. eles escreveram e 

nós temos a certeza pelo conhecimento e vivência da 

qual fomos e somos testemunhas — com a graça de 

Deus e o trabalho de padres e leigos tudo foi possível, e 

muitas coisas haverá para contar em próximos capítulos, 

depois de ser construída a igreja. as Páscoas, os ramos, 

as cerimónias da semana santa, tudo continuou de ge

ração em geração.

MMA

Naquele tempo,
Jesus começou a falar na sinagoga  

de Nazaré, dizendo:
«cumpriuse hoje mesmo
esta passagem da escritura que acabais  

de ouvir».
Todos davam testemunho em seu favor
e se admiravam das palavras cheias de graça
que saíam da sua boca.
e perguntavam:
«Não é este o filho de José?».
Jesus disselhes:
«Por certo Me citareis o ditado:
‘Médico, curate a ti mesmo’.
Faz também aqui na tua terra
o que ouvimos dizer que fizeste  

em cafarnaum».
e acrescentou:
«em verdade vos digo:
Nenhum profeta é bem recebido na sua terra.
em verdade vos digo
que havia em israel muitas viúvas no tempo 

do profeta elias,

quando o céu se fechou durante  
três anos e seis meses

e houve uma grande fome em toda  
a terra;

contudo, elias não foi enviado a nenhuma 
delas,

mas a uma viúva de sarepta, na região  
da sidónia.

Havia em israel muitos leprosos no tempo  
do profeta eliseu;

contudo, nenhum deles foi curado,
mas apenas o sírio Naamã».
ao ouvirem estas palavras,
todos ficaram furiosos na sinagoga.
levantaramse, expulsaram Jesus  

da cidade
e levaramn’o até ao cimo da colina
sobre a qual a cidade estava edificada,
a fim de o precipitarem dali abaixo.
Mas Jesus, passando pelo meio deles,
seguiu o seu caminho.

Palavra da salvação

Uma celebração Pascal junto ao c.c. raione



AgendA PARA FeveReiRO

dia 02 ·  comemoração do 18.º aniversário 

da escola de Música de santa cecília · 

“sem rede”, de luís Trigo, pela classe de 

teatro musical · 21h30 · entrada livre

dia 03 · apresentação do Menino Jesus no Templo

dia 09 · Dia Paroquial do Doente

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

euCARist iAs

domingo · 8h00, 10h00, 12h00 e 19h00

segunda a sexta-feira · 8h00 e 19h30

sábado · 8h00 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@paroquiaareosa.pt

segunda a sextafeira · 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.paroquiaareosa.pt

Boletim “Pedras Vivas” 

boletimparoquial@paroquiaareosa.pt
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expostos — e da qual é necessário distanciarse com 
decisão. e qual é esta tentação? É a tentação de 
considerar a religião como um investimento humano 
e, por conseguinte, pôrse a «negociar» com Deus, 
procurando o próprio interesse. ao contrário, na 
religião autêntica, tratase de aceitar a revelação 
de um Deus que é Pai e que cuida de todas as suas 
criaturas, até da mais pequenina e insignificante 
aos olhos dos homens. Precisamente nisto consiste 
o ministério profético de Jesus: no anúncio de que 
nenhuma condição humana pode ser motivo de 
exclusão — nenhuma condição humana pode ser 
motivo de exclusão! — do coração do Pai, e que o 
único privilégio aos olhos de Deus consiste em não 
ter privilégios. o único privilégio aos olhos de Deus 
consiste em não ter privilégios, em não ter padri
nhos, em abandonarse nas suas mãos.

«Hoje cumpriuse este oráculo que vós aca
bastes de ouvir» (Lc 4,21). o «hoje» proclamado por 
cristo naquele dia vale para todas as épocas; e ressoa 

também para nós nesta praça, recordando nos da 
actualidade e da necessidade da salvação que Jesus 
trouxe à humanidade. Deus vem ao encontro dos 
homens e das mulheres de todos os tempos e luga
res na situação concreta em que se encontram. Vem 
também ao nosso encontro. É sempre ele que dá o 
primeiro passo: vem visitarnos com a sua misericór
dia e tirarnos da poeira dos nossos pecados; vem 
estendernos a mão para nos fazer sair do abismo 
em que o nosso orgulho nos fez cair, convidando
nos a aceitar a verdade consoladora do evangelho 
e a caminhar pelas veredas do bem. ele vem sempre 
visitarnos, procurarnos.

Voltemos à sinagoga. certamente naquele 
dia, na sinagoga de Nazaré estava presente também 
Maria, a Mãe. Podemos imaginar as ressonâncias do 
seu coração, uma pequena antecipação daquilo que 
ele viria a padecer aos pés da cruz, vendo Jesus ali 
na sinagoga, primeiro admirado e depois desafiado, 
insultado e ameaçado de morte. No seu coração, 
cheio de fé, ela conservava tudo isto. Que ela nos 
ajude a converternos de um deus dos milagres para 
o milagre de Deus, que é Jesus cristo. ☐

Fala o PaPa FraNcisco 

Angelus

iV Domingo do Tempo comum

Praça de são Pedro

31 de Janeiro de 2016

«o homem religioso  
está sempre exposto à tentação de  

considerar a religião como um investimento 
humano e pôr-se a “negociar” com deus, 

procurando o próprio interesse»

a narração evangélica de hoje levanos mais uma 
vez, como no domingo passado, à sinagoga de 
Nazaré, o povoado da galileia onde Jesus cresceu 
em família e é conhecido por todos. ele, que tinha 
partido há pouco tempo para dar início à sua vida 
pública, agora retorna pela primeira vez e apresenta

se à comunidade congregada na sinagoga no dia de 
sábado. lê a passagem do profeta isaías que fala do 
Messias futuro e no final declara: «Hoje cumpriuse 
este oráculo que vós acabastes de ouvir» (Lc 4,21). 
os concidadãos de Jesus, primeiro surpreendidos e 
admirados, depois começam a fazer caretas, a mur
murar entre si e a dizer: por que motivo ele, que 
tenciona ser o consagrado do senhor, não repete 
aqui na sua aldeia os prodígios que se afirma ter 
realizado em cafarnaum e nos povoados dos arre
dores? então, Jesus diz: «Nenhum profeta é bem 
aceite na sua pátria» (v. 24), apelando aos grandes 
profetas do passado, elias e eliseu, que realizam 
milagres em benefício dos pagãos, para denunciar 
a incredulidade do seu povo. Nesta altura, os pre
sentes sentemse ofendidos, levantamse cheios de 
indignação, expulsam Jesus e gostariam de o lançar 
do alto do pináculo. Mas ele, com a força da sua paz, 
«passou pelo meio deles e retirouse» (v. 30). a sua 
hora ainda não chegou.

este trecho do evangelista lucas não é sim
plesmente a narração de um desacordo entre con
cidadãos, como às vezes acontece inclusive nos nos
sos bairros, suscitado por invejas e por ciúmes, mas 
põe em evidência uma tentação à qual o homem 
religioso está sempre exposto — todos nós estamos 


