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mensagem de esperança que jamais foi entregue à 

humanidade.

Quem sabe, até a história da nossa paróquia, 

nascida há quarenta anos num contexto tão ad-

verso e pouco promissor, nos ofereça algumas pistas 

sobre possíveis vias de acção.

Tal como se foi por aqui fazendo, não deve ser 

nossa aspiração a de politizar a religião, mas sim a de 

cristianizar a política, sem destilar ideologias a partir 

do evangelho, mas revelando a Boa Nova a quantos 

ainda a ignoram. Daí, naturalmente, ela se poderá 

sublimar nos políticos. Não nos foi, por isso, necessá-

rio prodigalizar manifestos nem ultimatos, mas levar 

no cesto o pão que reclamavam os famintos.

isto significa, em primeiro lugar, que temos de 

renovar a nossa presença cristã nas comunidades 

em que nos inserimos, comprometendo-nos com 

um desígnio missionário que não se pode limitar 

a domésticas profissões de fé, a piedosas declara-

ções de intenções ou ao ríspido proselitismo dos 

perfeitos. significa que, em cada beco sem saída 

das nossas cidades, cada um dos cristãos, na me-

dida dos seus carismas igualmente únicos, tem de 

saber inventar aquele posto em que pode amparar 

o próximo — não só entre os irmãos, mas sobretudo 

Comentário
Começa Cristo a edificar a Igreja. Foi a obra que o Pai lhe confiou. “Lançai as redes para a pesca”. A Igreja 
é “sacramento universal de salvação”, continuadora da obra de Cristo. Deus quis precisar dos homens 
e partilhar connosco os seus desígnios de amor. Quer salvar o homem pelo homem e para isso se fez 
homem e nos chamou a pescar nas suas águas. Deus continua sempre a chamar. “Senhor, afasta-te de 
mim”. É a reação natural do homem perante a santidade de Deus, que se revela. Deus quer fazer um povo 
de Santos. Confessar-se pecador é a forma perfeita de deixar tudo para seguirmos o mestre. “Deixaram 
tudo e seguiram Jesus”. Foi a resposta pronta e generosa dos discípulos. Como Isaías, também eles res-
ponderam. “eis-me aqui; enviai -me”. Ser apóstolo do Reino é ir com Cristo na mesma barca e, obediente 
à palavra, lançar as redes em seu nome. Deus não me substitui em nada, mas deu-me a capacidade de 
fazer e responder, livre e responsável.

EvangElho sEgundo são lucas
(lc 5,1-11)

«deixaram tudo e seguiram Jesus»

e D i T o r i a l

Os Cr i s tãos  e  a  Po l í t i ca

avultam na agenda política do ano corrente duas 

importantes rondas eleitorais — a primeira para o 

Parlamento europeu, já a 26 de Maio, e a outra para 

a nossa assembleia da república, a 26 de outubro. 

Num clima de grande incerteza quanto ao futuro da 

europa e de generalizado descrédito das instituições 

nacionais, os católicos vêem -se novamente no crivo 

das atenções mediáticas.

De um lado solicitados por políticos que exaltam 

o seu voto enquanto esquecem os seus valores, e de 

outro intimados ao silêncio por adversários agressivos 

e intolerantes à crítica, encontram -se, como sempre, 

numa situação deveras paradoxal... se é peremptória 

a afirmação de Jesus segundo a qual o seu reino não 

é deste mundo e que cabe aos cristãos devolver às 

mãos de césar aquilo que a ele pertence, não podem 

perder de vista que pouco existirá de mais político 

do que os mandamentos do Decálogo — e que esse 

pouco necessariamente ainda mais político pode ser, 

precisamente, o Mandamento Novo de Jesus, fun-

damento incontornável para qualquer sociedade em 

que o Amor — a verdadeira justiça —, se queira so-

brepor, finalmente, aos interesses mundanos.

interrogamo-nos, assim, sob que forma podem 

agir os cristãos num contexto tão complexo e que, 

tendo em vista alguns penosos exemplos do pas-

sado, não agrave a marginalização a que se en-

contra votada a Palavra de Jesus, a mais pungente 

Naquele tempo,
estava a multidão aglomerada em volta de Jesus,
para ouvir a palavra de Deus.
ele encontrava-se na margem do lago de 

genesaré
e viu dois barcos estacionados no lago.
os pescadores tinham deixado os barcos
e estavam a lavar as redes.
Jesus subiu para um barco, que era de simão,
e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra.
Depois sentou-se
e do barco pôs-se a ensinar a multidão.
Quando acabou de falar, disse a simão:
«Faz-te ao largo
e lançai as redes para a pesca».
respondeu-lhe simão:
«Mestre, andámos na faina toda a noite
e não apanhámos nada.
Mas, já que o dizes, lançarei as redes».
eles assim fizeram
e apanharam tão grande quantidade de peixes
que as redes começavam a romper-se.

Fizeram sinal aos companheiros que  
estavam no outro barco,

para os virem ajudar;
eles vieram e encheram ambos os barcos,
de tal modo que quase se afundavam.
ao ver o sucedido,
simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e  

disse-lhe:
«senhor, afasta-Te de mim, que sou um  

homem pecador».
Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele
e de todos os seus companheiros,
por causa da pesca realizada.
isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos  

de Zebedeu,
que eram companheiros de simão.
Jesus disse a simão:
«Não temas.
Daqui em diante serás pescador de homens».
Tendo conduzido os barcos para terra,
eles deixaram tudo e seguiram Jesus.

Palavra da salvação

a.P. van de Venne, 

Pescadores de Almas, 

1614
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a resposta de Jesus a simão Pedro é reconfor-
tante e decisiva: «Não temas; doravante serás pes-
cador de homens» (v. 10). e de novo o pescador da 
galileia, depositando a sua confiança nesta palavra, 
deixa tudo e segue aquele que se tornou o seu Mes-
tre e senhor. e assim agiram também Tiago e João, 
companheiros de trabalho de simão. esta é a lógica 
que orienta a missão de Jesus e a missão da igreja: 
ir à procura, «pescar» homens e mulheres, não para 
fazer proselitismo mas para restituir a todos a plena 
dignidade e liberdade, mediante o perdão dos peca-
dos. eis a essência do cristianismo: propagar o amor 
regenerante e gratuito de Deus, com atitude de aco-
lhimento e de misericórdia para com todos, a fim de 
que cada um possa encontrar a ternura de Deus e 
receber a plenitude de vida […].

o evangelho de hoje interpela-nos: sabemos 
nós confiar verdadeiramente na palavra do senhor? 

ou então nos deixamos desanimar pelos nossos fra-
cassos? […] somos chamados a confortar quem se 
sentir pecador e indigno diante do senhor, e abatido 
por causa dos próprios erros, dizendo-lhe as mesmas 
palavras de Jesus: «Não temas». «a misericórdia do 
Pai é maior do que os teus pecados! É maior, não 
tenhas medo!». Que a Virgem Maria nos ajude a 
compreender cada vez mais que ser discípulos signi-
fica colocar os nossos pés nas pegadas deixadas pelo 
Mestre: são os passos da graça divina, que volta a 
gerar a vida para todos. ☐

Fala o PaPa FraNcisco 

Angelus

V Domingo do Tempo comum

Praça de são Pedro

7 de Fevereiro de 2016

«Esta é a lógica que orienta a missão  
de Jesus e a missão da Igreja: ir à procura, 

“pescar” homens e mulheres, para restituir a 
todos a plena dignidade e liberdade, 

mediante o perdão dos pecados»

o evangelho deste domingo descreve — na narração 
de são lucas — a chamada dos primeiros discípu-
los de Jesus (Lc 5,1-11). o acontecimento tem lugar 
num contexto de vida quotidiana: alguns pescado-

res encontram-se à margem do lago da galileia e, 
depois de uma noite de trabalho passada sem nada 
pescar, põem-se a lavar e a consertar as redes. Jesus 
sobe ao barco de um deles, o de simão chamado 
Pedro, pede-lhe que se afaste um pouco da margem 
e põe-se a pregar a Palavra de Deus ao povo que se 
tinha reunido em grande número. Quando acaba de 
falar, pede-lhe que se faça ao largo e que lance as 
redes. simão já tinha conhecido Jesus, experimen-
tando o poder prodigioso da sua palavra, e por isso 
responde: «Mestre, trabalhamos a noite inteira sem 
nada apanhar; mas por causa da tua palavra lançarei 
as redes» (v. 5). e esta sua fé não é desiludida: com 
efeito, as redes enchem-se com tanta quantidade de 
peixes, que quase se rompem (cf. v. 6).

Perante este acontecimento extraordinário, 
os pescadores enchem-se de grande admiração. 
simão Pedro lança-se aos pés de Jesus, dizendo: 
«afasta-te de mim, senhor, porque sou um homem 
pecador» (v. 8). aquele sinal milagroso convenceu-o 
de que Jesus não é apenas um Mestre formidável, 
cuja palavra é genuína e poderosa, mas que ele é 
o Senhor, a manifestação de Deus. e esta presença 
aproximada suscita em Pedro uma forte sensação da 
própria mesquinhez e indignidade. sob um ponto de 
vista humano, pensa que deve haver distância entre 
o pecador e o santo. Na verdade, precisamente a 
sua condição de pecador exige que o senhor não se 
afaste dele, do mesmo modo como um médico não 
se pode distanciar de quem está doente.

40 ANOS DA PARÓQUIA DE 
NOSSA SENHORA DA AREOSA

— O caminho faz-se caminhando —

Centro Social e Bairro S. João de Deus

No terceiro capítulo desta série de artigos vou dar 

ênfase à vertente social, que assumiu, e continua 

a assumir, uma dimensão muito especial na nossa 

paróquia. Para comprová-lo, nada mais eficaz do 

que as palavras do seu fundador, o Pe.  José Maia, 

numa entrevista ao então Jornal Pedras Vivas: “esta 

paróquia apostou na parte social porque os proble-

mas eram imensos. era impossível criar unidade na 

paróquia sem trazer para ela as preocupações da 

comunidade, os problemas sociais.”

o impossível tornou-se possível nesta comu-

nidade diferente, nascida das periferias de quatro 

paróquias. era necessário preparar uma orientação 

pastoral voltada para a criação de dinamismos que 

pudessem unir as pessoas. o centro social começou 

a desenvolver-se antes da construção da Nova igreja 

para dar resposta às imensas carências em equipa-

mentos sociais, tendo sempre como base estrutural 

o benefício dos mais necessitados. Hoje, o centro 

multiplica as suas atividades em várias áreas: centro 

de dia, apoio domiciliário, atividades de tempos li-

vres, jardim infantil e salas de estudo Pio xii.

”o apoio domiciliário teve carácter de inovação 

a nível de paróquias. Foi, na realidade, um ponto 

marcante da filosofia do fundador: primeiro o pão, 

e depois a oração” — afirmação de um colaborador 

da primeira hora.

o centro social deu início às suas atividades 

no Bairro S. João de Deus, onde foi desenvolvido 

um trabalho de louvar. Maria Helena castro aguiar 

Martins de sousa Ferreira, a sua primeira diretora, 

não pode deixar de ser mencionada pela sua dedica-

ção aos mais desfavorecidos e pelo carinho com que 

tratava todos os funcionários. Trabalhou no centro 

durante catorze anos e foi daquelas vidas que dei-

xam um rasto de luz.

entrevistei várias pessoas que trabalharam no 

Bairro e sublinharam a importância inicialmente 

dada aos jovens. Depois, duas assistentes sociais 

fizeram um levantamento das necessidades da 

população e verificaram a falta de centros de dia 

as barracas do Bairro s. João de Deus, onde nos anos 

de 1990 viviam entre lixeiras 280 famílias



o csPa tem actualmente as suas instalações na 

Travessa da areosa n.º 75 e desenvolve as seguintes 

atividades: fornecimento e acompanhamento de refei-

ções; atividades ocupacionais; atividades de convívio e 

recreação; apoio psicossocial; cuidados de higiene pes-

soal; acompanhamento ao exterior; tratamento de roupa 

(apenas de uso pessoal); transporte (de e para o centro 

social); e, sempre que necessário, administração da me-

dicação prescrita que não seja da exclusiva competência 

dos técnicos de saúde.

Uma das preocupações mais importantes do centro 

é a do combate ao isolamento social que diariamente 

assombra a camada idosa da comunidade através da 

organização de várias festas, visitas culturais e outras 

atividades de interesse para essa faixa etária. este serviço 

é fortemente agraciado com a dedicação dos seus fun-

cionários, órgãos sociais e amigos, passados e presentes.

Tem como principais objetivos a satisfação das ne-

cessidades básicas; a prestação de cuidados de ordem 

física e o apoio psicossocial, de modo a contribuir para o 

equilíbrio e bem-estar dos utentes; a prevenção de situa-

ções de dependência e a promoção da autonomia; a pre-

venção do isolamento através do estímulo das relações 

onde fosse incentivado o convívio entre pessoas ido-

sas e sós. a alfabetização ocupou também um lugar 

de destaque, uma vez que as crianças ciganas não iam 

muito à escola. o Pe. Maia criou um aTl para o qual 

vieram trabalhar professoras destacadas do ensino bá-

sico. começaram então a aparecer voluntários que aju-

davam e arranjavam coisas variadas de forma gratuita. 

Foram organizadas muitas atividades com crianças e 

idosos e parcerias com empresas que generosamente 

ajudavam os projetos.

o Pe. Maia encontrou 280 famílias a viver em barra-

cas, no meio de lixeiras. Trouxe aqui deputados da União 

europeia e foi apresentado um Projeto de Luta Contra 

a Pobreza para acabar com esse grave problema. em 

quatro anos, de 1990 a 1994, foi tudo substituído por 

280 habitações — que realojaram todas as famílias. os 

resultados obtidos foram fantásticos. a alegria iluminou 

o rosto das crianças, que passaram a ter água corrente, a 

frequência escolar aumentou, a criminalidade teve uma 

redução de 21% — dados fornecidos pela polícia!

o trabalho do centro social no Bairro, onde desen-

volveu as valências de centro dia, centro de convívio, 

cantina social e aTl/salas de estudo, foi concluído em 

2006 devido à restruturação promovida pela autarquia.

A dimensão religiosa assumiu igualmente um 

relevo muito importante no Bairro. sempre existiu 

uma capela muito bem cuidada onde os sacerdotes ce-

lebravam as eucaristias, e no mês de Maio não faltava a 

devoção do terço. as procissões com o andor de s. João 

de Deus e, mais tarde, da Padroeira animavam as gentes 

do Bairro, tudo sempre em boa harmonia. Dizia o Pe. Maia 

que o Bairro s. João de Deus foi o verdadeiro ponto de 

encontro de toda a Paróquia, e lá esteve presente D. ar-

mindo, na altura bispo do Porto, numa procissão da festa 

de s. João de Deus. Foi impressionante o espetáculo das 

colchas estendidas nas varandas e janelas por onde pas-

sou a procissão. afirmou na altura D. armindo que a 

alegria que sentiu manifestarem as pessoas era fruto de 

uma eficaz evangelização.

Na continuidade desta ação concentrada no Bairro 

s. João de Deus, o serviço social desenvolvido pela Paró-

quia foi alargado a outras áreas geográficas e valências, 

e em virtude da dimensão que tomou foi criada oficial-

mente em 19 de Maio de 1982 uma iPss, o Centro So-

cial da Paróquia de da Areosa (csPa), que incorporou 

as atividades sociais anteriormente desenvolvidas no 

Bairro s. João de Deus.
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interpessoais, interinstitucionais e intergeracionais; a 

promoção de momentos de convívio e lazer através de 

atividades ocupacionais; e facilitar a manutenção das 

pessoas no seu meio habitacional e social.

Nas comemorações do seu 32.º aniversário, o centro 

foi agraciado com uma placa comemorativa pela Junta 

da Freguesia de Paranhos, entregue pelo seu Presidente 

Dr. alberto Machado, sempre presente nos momentos 

importantes e apreciando o trabalho aí desenvolvido 

como uma notável mais-valia para esta freguesia.

o csPa, que continua a trabalhar cada vez melhor 

e com maior empenho para a concretização do seu lema 

”se não tiver amor nada sou” — retirado da i carta 

de s. Paulo aos coríntios —, conta com uma Academia 

Sénior entre os seus mais recentes projectos.

Falta ainda lembrar que a ligação à comunidade 

cigana foi outra das características distintivas do nosso 

centro social. Na área da nossa paróquia existiam muitas 

barracas de ciganos, e até há bem pouco tempo havia 

ciganos que criavam cavalos à porta da igreja, além dos 

que viviam no bairro s. João de Deus.

o trabalho com a comunidade cigana foi iniciado no 

antigo Bairro do Outeiro, onde atualmente se encon-

tra instalada a Faculdade de engenharia da Universidade 

do Porto com um projeto denominado “a casinha do 

rabisco”, desenvolvido em parceria com o instituto da 

Droga e da Toxicodependência e que tinha como prin-

cipal objetivo promover a inclusão social das crianças 

ciganas na escola. a parceria com a escola EB 2,3 da 

Areosa ajudou a implementar estas ações, além de con-

tribuir para que “os ciganos saíssem do bairro e intera-

gissem com o resto da sociedade”.

concluo com as palavras de Pe. Maia nas come-

morações dos 25 anos do centro social: ”Não esqueço 

nem esquecerei tantos trabalhadores voluntários e pes-

soas beneméritas que sempre acarinharam o trabalho do 

centro social”.

MMA

o Pe. Benjamim 

acompanhando uma procissão 

de s. João de Deus, no  

Bairro s. João

alguns aspetos das instalações e atividades do centro 

social da Paróquia da areosa na atualidade
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JMJ 2019: Festa lusófona uniu  

continentes no Panamá

Delegação algarvia animou encontro, ao som 

de uma versão de música do cantor Toy

Cidade do Panamá, 25 jan 209 (Ecclesia) – a Paró-

quia de Nossa senhora de lourdes, na cidade do 

Panamá, organizou em 25 de janeiro uma manhã 

de festa lusófona com os participantes portugue-

ses na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), a que 

se uniram peregrinos do Brasil e dos PaloP.

o encontro começou ao som de uma versão 

do mais recente êxito do cantor Toy, adaptada 

pela Pastoral Juvenil do algarve, colocando a as-

sembleia a cantar “toda a J-M-J”.

a celebração foi presidida por D. Manuel cle-

mente, cardeal-patriarca de lisboa, que afirmou 

que se tratava de uma oportunidade “justa, bo-

nita” para sublinhar a “experiência muito forte de 

igreja” vivida pelos jovens. o objetivo era também 

oferecer aos mais novos a consciência de um “Por-

tugal missionário”: “esta é uma missão de poucos 

dias, agora continua lá”.

Na sua intervenção, o cardeal-patriarca evo-

cou a festa da conversão de são Paulo para subli-

nhar a importância deste conceito fundamental na 

vida cristã — “a conversão é sermos apanhados 

pela vida e pela presença de cristo”, observou, 

considerando que as JMJ valem “se houver con-

versão”, efetivamente.

“Que a nossa vida seja o que Deus quer e que 

a vida do mundo seja o que toda a gente anseia”, 

acrescentou.

o presidente da conferência episcopal Portu-

guesa recordou a “radicalização” que Jesus cristo 

representava e anunciava, no seu tempo e que 

continua com a vida da igreja, na atualidade. “o 

evangelho é a vida de cristo, continuada na nossa 

vida”, precisou.

PR/OC

Lisboa vai acolher Jornada Mundial da 

Juventude em 2022

Evento promovido pela Igreja Católica reuniu 

milhões de pessoas nas últimas três décadas

Cidade do Panamá, 27 jan 2019 (Ecclesia) – o Va-

ticano anunciou que Portugal vai acolher a pró-

xima edição internacional da Jornada Mundial da 

Juventude, na cidade de lisboa, em 2022.

“a próxima Jornada Mundial da Juventude vai 

decorrer em Portugal”, afirmou o cardeal Kevin 

Farrell, prefeito do Dicastério para os leigos, a Fa-

mília e a Vida (santa sé).

a decisão foi recebida com uma salva de pal-

mas pelas centenas de milhares de participantes 

na Missa conclusiva da JMJ 2019, na cidade do 

Panamá. No campo são João Paulo ii, onde foi ce-

lebrada a Missa, o anúncio foi acompanhado, por 

uma delegação do Patriarcado de lisboa, presidida 

por D. Manuel clemente, cardeal-patriarca de lis-

boa; pelo presidente da república Portuguesa, 

Marcelo rebelo de sousa; e pelo presidente da 

câmara Municipal de lisboa, Fernando Medina.

o papa recorreu ao Twitter para se despedir 

do Panamá, “até lisboa, em 2022!”.

A vocês, queridos jovens, um muito “obri-

gado” por #Panama2019. Continuem a cami-

nhar, continuem a viver a fé e compartilhá-la. 

Até Lisboa em 2022!

– Papa Francisco (@Pontifex_pt) January 27, 2019

as JMJ nasceram por iniciativa do Papa João 

Paulo ii, após o sucesso do encontro promovido 

em 1985, em roma, no ano internacional da Ju-

ventude. cada JMJ realiza-se, anualmente, a nível 

local (diocesano) no Domingo de ramos, alter-

nando com um encontro internacional a cada dois 

ou três anos, numa grande cidade.

as edições internacionais destas jornadas 

promovidas pela igreja católica são um aconteci-

mento religioso e cultural que reúne centenas de 

milhares de jovens de todo o mundo durante cerca 

de uma semana.

após o anúncio do Papa, foi apresentado 

um vídeo de boas-vindas com intervenções do 

presidente da república Portuguesa, do primeiro-

-ministro, do presidente da câmara Municipal 

de lisboa e do cardeal-patriarca — “sejam bem-

-vindos a Portugal, jovens de todo o mundo”, diz 

Marcelo rebelo de sousa.

Já antónio costa destaca que “há séculos que 

Portugal constrói pontes de amizade entre povos e 

entre culturas”. “gostamos de receber quem nos 

visita, gostamos de acolher quem quer viver entre 

nós. sejam-bem-vindos a Portugal”, acrescenta o 

líder do executivo.

Numa sequência de imagens com jovens a 

passear e conviver em locais emblemáticos de 

lisboa, Fernando Medina fala numa “cidade ale-

gre e vibrante”. “Vamos receber-vos a todos com 

grande alegria, em 2022. Bem-vindos a lisboa”, 

declara o autarca.

D. Manuel clemente, cardeal-patriarca e 

presidente da conferência episcopal Portuguesa, 

encerra o vídeo com um convite: “em 2022 es-

taremos juntos em lisboa, com o Papa Francisco, 

celebrando a fé e enviando ao mundo uma men-

sagem de paz”.

OC

Edições Internacionais das JMJ

1987 – Buenos aires (argentina)

1989 – santiago de compostela (espanha)

1991 – czestochowa (Polónia)

1993 – Denver (eUa)

1995 – Manila (Filipinas)

1997 – Paris (França)

2000 – roma (itália)

2002 – Toronto (canadá)

2005 – colónia (alemanha)

2008 – sidney (austrália)

2011 – Madrid (espanha)

2013 – rio de Janeiro (Brasil)

2016 – cracóvia (Polónia)

2019 – cidade do Panamá

Emirados: Papa e grande imã de Al-Aazhar 

assinam declaração inédita que condena 

terrorismo e intolerância

Texto conjunto assume defesa dos 

direitos políticos das mulheres

Abu Dhabi, 04 fev 2019 (Ecclesia) – o Papa 

Francisco e o grande imã de al-azhar, ahmad 

al-Tayyeb, assinaram hoje nos emirados Árabes 

Unidos a Declaração de abu Dhabi, apresentada 

como “histórica”, pelo Vaticano, que condena o 

terrorismo e a intolerância religiosa.

“Pedimos a todos que deixem de usar as reli-

giões para incitar o ódio, a violência, o extremismo 

e o fanatismo cego, e que se abstenham de usar o 

nome de Deus para justificar atos de assassinato, 

exílio, terrorismo e opressão”, refere o documento 

sobre a fraternidade humana para a paz mundial 

e a convivência comum.

o texto, divulgado durante um encontro inter-

religioso promovido nos emirados Árabes Unidos, 

parte da “crença comum em Deus”, que “não pre-

cisa ser defendido por ninguém e não quer que o 

seu nome seja usado para aterrorizar as pessoas”.

al-azhar é a mais conceituada instituição 

teológica e de instrução religiosa do islão sunita 

no mundo e a mais antiga universidade islâmica, 

tendo sido fundada no ano de 969.

católicos e muçulmanos assumem que as 

religiões “nunca devem incitar a guerra, atitudes 

de ódio, hostilidade e extremismo”, nem devem 

incitar à violência ou ao derramamento de sangue.
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TexTos l iTúrgicos

vI domIngo do TEmpo comum · ano c · 17-02-2019
Jeremias 17,5-8 — Salmo 1,1-4.6 — 1.ª Carta aos Coríntios 15,12.16-20 — S. Lucas 6,17.20-26

EvangElho sEgundo são lucas
(lc 6,17.20-26)

«Bem-aventurados os pobres. ai de vós, os ricos»

Comentário
A felicidade é o nosso ofício de homens. Nascemos para ser felizes. O mundo oferece-nos o seu pro-
grama de riquezas e prazeres, de honras e poderios. São as bem-aventuranças do mundo. Oculta-se 
nesta oferta a louca pretensão de felicidade, que deixa o coração vazio e escraviza o homem. Cristo 
proclama uma nova jerarquia de valores, em que os pobres são ricos e os que choram são consolados. 
São as bem-aventuranças do Reino. Não foram descoberta do homem, mas dom de Deus. Programa 
revolucionário, divina audácia a desafiar pensamentos e corações. Em vez de bens que o tempo leva, 
preferem tesouros que nem os ladrões cobiçam nem a traça rói. A felicidade não consiste em ser pobre, 
mas nos bens divinos, que a pobreza nos traz. “Ai de vós!”. Ficarão de fora os que buscam a felicidade 
por falsos caminhos. “Felizes agora”. A felicidade que Cristo nos dá é a grande recompensa prometida. 
Começa já neste mundo.

Naquele tempo,
Jesus desceu do monte, na companhia  

dos apóstolos,
e deteve-se num sítio plano,
com numerosos discípulos e uma grande 

multidão
de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral  

de Tiro e sidónia.
erguendo então os olhos para os discípulos, 

disse:
Bem-aventurados vós, os pobres,
porque é vosso o reino de Deus.
Bem-aventurados vós que agora tendes fome,
porque sereis saciados.
Bem-aventurados vós que agora chorais,
porque haveis de rir.
Bem-aventurados sereis, quando os homens  

vos odiarem,

quando vos rejeitarem e insultarem
e proscreverem o vosso nome como infame,
por causa do Filho do homem.
alegrai-vos e exultai nesse dia,
porque é grande no céu a vossa recompensa.
era assim que os seus antepassados tratavam  

os profetas.
Mas ai de vós, os ricos,
porque já recebestes a vossa consolação.
ai de vós, que agora estais saciados,
porque haveis de ter fome.
ai de vós que rides agora,
porque haveis de entristecer-vos e chorar.
ai de vós quando todos os homens vos 

elogiarem.
era assim que os seus antepassados
tratavam os falsos profetas.

Palavra da salvação

Harry anderson, Cristo Ordenando os Apóstolos, século xx

al-azhar al-sharif e os muçulmanos do 

oriente e do ocidente, juntamente com a 

igreja católica e os católicos do oriente e do 

ocidente, declaram a adoção de uma cultura 

de diálogo como o caminho; a cooperação 

mútua como código de conduta; a compreen-

são recíproca como método e padrão”.

o Papa e o grande imã esperam que a po-

sição conjunta una em seu redor intelectuais, 

filósofos, figuras religiosas, artistas, profissio-

nais dos media e homens e mulheres de cul-

tura para “redescobrir os valores da paz, jus-

tiça, bondade, beleza, fraternidade humana e 

coexistência”.

No documento apela-se ao reconheci-

mento e implementação do conceito de “ci-

dadania plena”, considerando “essencial” 

que as mulheres tenham direito à educação 

e ao emprego e liberdade de “exercer os seus 

próprios direitos políticos”. “Também é 

necessário proteger as mulheres da ex-

ploração sexual e de serem tratadas como 

mercadorias, objetos de prazer ou de 

lucro”, pode ler-se.

a declaração alude também a uma 

“deterioração moral” que influencia a 

ação internacional e questiona o “silên-

cio inaceitável” perante as crises que ori-

ginam “a morte de milhões de crianças”. 

“condenamos todas as práticas que são 

uma ameaça à vida, como o genocídio, 

atos de terrorismo, deslocamento for-

çado, tráfico de pessoas, aborto e euta-

násia. Da mesma forma, condenamos as 

políticas que promovem essas práticas”, 

acrescentam os signatários.

o Papa e o grande imã de al-azhar 

pedem que ninguém seja forçado a “aderir a 

uma determinada religião ou cultura”, bem 

como a proteção dos locais de culto – sinago-

gas, igrejas e mesquitas. a Declaração de abu 

Dhabi assume o “objetivo de encontrar uma 

paz universal de que todos possam desfrutar 

nesta vida”, crentes e não-crentes.

esta é a primeira viagem de um pontífice 

católico à península arábica, uma visita ini-

ciada no domingo que se conclui esta terça-

-feira, com uma Missa para a comunidade 

católica nos emirados, constituída sobretudo 

por emigrantes.

OC



40 ANOS DA PARÓQUIA DE 
NOSSA SENHORA DA AREOSA

— Visita do Bispo do Porto à Paróquia da Areosa —

Por ocasião das celebrações do seu 40.º aniversário, 

a paróquia da Areosa irá ter a honra de receber no 

próximo dia 3 de Março o seu Bispo, D.  Manuel 

Linda. Para que toda a comunidade se possa 

familiarizar com o bem preenchido percurso deste 

seu prelado, apresentamos aqui o respectivo perfil 

biográfico, preparado a partir de materiais disponi-

bilizados pela agência Ecclesia.

Nomeado em 15 de Março de 2018 como Bispo do 

Porto pelo Papa Francisco, D. Manuel linda era então 

o responsável pelo ordenariato castrense — as comuni-

dades católicas das Forças armadas e de segurança — e 

sucedeu a D. antónio Francisco dos santos, falecido a 

11 de setembro de 2017 aos 69 anos de idade.

Presidente da comissão episcopal da Missão 

e Nova evangelização da conferência episcopal Por-

tuguesa, o nosso bispo é também vogal da comissão 

para a Pastoral social e Mobilidade Humana e escolheu 

como lema “sede alegres na esperança.”

D. Manuel linda tinha sido nomeado pelo Papa 

Francisco como ordinário castrense em Portugal a 10 

de outubro de 2013, sucedendo então a D. Januário 

Torgal Ferreira, que resignara por limite de idade.

antes, fora nomeado auxiliar da arquidiocese 

de Braga a 27 de Junho de 2009 pelo Papa Bento xVi; 

AgEnDA PArA FEVErEirO

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@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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a ordenação episcopal teve lugar na catedral de Vila 

real a 20 de setembro do mesmo ano, numa cerimó-

nia presidida por D. Joaquim gonçalves, então bispo 

da diocese transmontana.

Manuel da silva rodrigues linda nasceu a 15 

de abril de 1956 na Freguesia de Paus (concelho de 

resende, diocese de lamego e distrito de Viseu); 

frequentou o seminário Menor (resende) e o Maior 

(lamego), bem como o instituto de ciência Humanas 

e Teológicas (Porto), tendo sido ordenado padre a 10 

de Junho de 1981, na Diocese de Vila real.

Na diocese transmontana foi pároco, assistente 

diocesano da acção católica, promotor de Justiça 

e Defensor do Vínculo no Tribunal eclesiástico, bem 

como responsável pela Pastoral Juvenil; foi também 

capelão militar. ao longo de 19 anos, assumiu a mis-

são de reitor do seminário de Vila real e de vigário 

episcopal para a cultura, tendo sido coordenador 

diocesano da pastoral e membro dos conselhos Pres-

biteral, Pastoral e de consultores.

o Bispo do Porto é licenciado em Humanidades 

pela Faculdade de Filosofia de Braga da Universidade 

católica Portuguesa (1987) e em Teologia pela Facul-

dade de Teologia do Porto da mesma Universidade 

(1988); obteve a licenciatura canónica (estudos de 

segundo grau, equivalente ao Mestrado) em Teologia 

pela Pontifícia Universidade lateranense, em roma 

(1991), e o doutoramento em Teologia, especialidade 

de Teologia Moral, pela Universidad Pontifícia comillas, 

em Madrid (1998), com a tese ‘andragogia política em 

D. antónio Ferreira gomes’, bispo do Porto.

D. Manuel linda foi docente na Universidade 

católica Portuguesa e colaborou com o instituto 

superior Miguel Torga/escola superior de altos estu-

dos (coimbra), a Universidade do Minho e a Univer-

sidade de Trás-os-Montes e alto Douro; é membro 

fundador do centro de estudos do Pensamento Por-

tuguês (UcP – Porto). interveio nas Jornadas de Teo-

logia da Universidade católica em 2018, sublinhando 

as “dificuldades de subsistência” de alguns “organis-

mos sociocaritativos da igreja” e chamando a atenção 

para as novas expressões de carência que “reclamam 

formas de intervenção inovadoras”.

o prelado colabora regularmente com a agên-

cia ecclesia, onde assina uma coluna de opinião.

entre aqueles que o ignoram, e mais ainda entre 

quantos o desprezam.

Jesus não esteve entre nós para julgar, mas 

para salvar. Não veio trazer a glória para os justos, 

mas um remédio para os pecadores. Não se fez 

grande entre os grandes, mas sofredor entre crimi-

nosos de cruz — e, segundo sabemos até, um deles 

já se encontra em sua companhia no reino.

aos adultos, convém observar o exemplo de 

generosidade dos mais jovens que, sem artifícios 

retóricos, planos de pormenor ou vãos protagonis-

mos, estão justamente a sair para a rua, partilhando 

o que de melhor possuem sem se interrogarem 

como ou porquê. Não exigem palcos, nem pódios, 

nem púlpitos. simplesmente, dão-se.

como cristãos, nunca se nos pede nunca nada 

de novo, nem se nos pede nada demais — pede-se-

-nos apenas Jesus. Bem sabemos que não precisa-

mos de o procurar entre os políticos. Precisamos, 

isso sim — e urgentemente —, é de, a partir das 

comunidades em que somos chamados a agir, pôr 

os políticos a procurá-lo connosco.

Num mundo em que nos temos lentamente 

habituado a esperar milagres de césar, talvez tenha 

chegado mais uma vez o momento de arregaçarmos 

as mangas e dirigirmos a atenção mais abaixo, pois 

só assim, como os primeiros discípulos, consegui-

remos dar o salto para o genuinamente mais alto.
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