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renovado alento para o futuro.

Assim, é muito significativo verificar como o tema 

que desde o início presidiu aos festejos foi precisa-

mente o da crise. logo no esclarecedor colóquio do 

Dr. Alberto Machado e do Pe. Henrique Barros ficou 

bem patente toda uma série de reptos que a laica so-

ciedade contemporânea lança sobre a cultura cristã, 

tanto nas áreas da política, da economia e da informa-

ção como na dos valores. seguidamente, a própria ho-

milia de D. Manuel não deixou de tocar na gravíssima 

questão dos problemas que nos afectam desde dentro 

e permitem a uma minoria destituída de escrúpulos 

comprometer o trabalho de todos.

A vivência dos cristãos foi sempre uma vivên-

cia de crise. Nos últimos dias antes da cruz, a maior 

advertência de Jesus aos apóstolos era a de que não 

adormecessem durante as trevas. enquanto perma-

necer um vestígio de mal neste mundo, enquanto se 

fizer ouvir a voz angustiosa de uma vítima de injus-

tiça ou de violência, o cristão terá de viver em crise.

É com essa consciência que, sob a orientação 

da nossa dedicada equipa sacerdotal, todos seremos 

chamados a “despertar” para os anos que se avizi-

nham no conselho Paroquial de Pastoral extraordi-

nário a realizar no próximo dia 23 de Março.

“o futuro começa hoje!”

PM

Comentário
Começa a Quaresma. Mais uma vez nos pomos a caminho para a grande empresa de morrer e ressuscitar. 
Reacende-se a luta entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Quaresma é o tempo do deserto. Com Cristo 
entramos nele, levados pelo espírito. Vamos ao deserto, em penitência e oração. Quaresma é tempo de 
conversão e de preparar os catecúmenos para o Batismo. “Diz a esta pedra que se transforme em pão. É a 
tentação vulgar de apegos a bens sensíveis. Começa por aqui a estratégia do pecado. Mas “nem só de pão 
vive o homem”. “Dar-te-ei todo este poder, se te prostrares”. As promessas do tentador são mentira e ilusão. 
“Ao Senhor adorarás”. O nosso Reino e poder é Ele, Jesus Cristo, a quem adoramos e seguimos. “Atira-te 
daqui abaixo”. Tentação subtil, que leva oculta a recusa do projeto de Deus. Cristo veio remir o mundo com o 
sofrimento e não com golpes teatrais. Com Cristo tudo podemos vencer. A luta é sua, mas a vitória é nossa.

EvangElho sEgundo são lucas
(lc 4,1-13)

«Esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e foi tentado»

e D i T o r i A l

Nossa  Senhora  da  Areosa ,  Porto

Paróquia  Def in i t iva

Descrever o júbilo que nos preenche o coração 

quando nos são dados a apreciar os frutos do labor 

humano não é tarefa fácil. Menos fácil se torna 

quando esse júbilo é multiplicado pelo carácter de-

sinteressado das obras e pela perserverança demons-

trada ao longo de um tempo que já não se coaduna 

com os calendários ansiosos desta pós-modernidade 

que nos serve de cenário.

A Paróquia da Areosa não tem deixado, con-

tudo, de nos surpreender com inúmeras ocasiões em 

que quaisquer palavras perdem o brilho face à luz 

que irradia dos feitos. será, talvez, caso exemplar de 

como com a ajuda de Deus nenhum esforço é vão 

nem migalha alguma se perde.

A celebração do nosso 40.º aniversário consti-

tuiu, assim, mais um veemente testemunho de como 

os homens e as mulheres, idosos, adultos ou crianças 

e sem quaisquer diferenças de origem ou condição, 

podem dar as mãos e unir-se em Jesus para, sem a 

menor expressão de pompa ou ostentação, construir 

e festejar uma pequena amostra do seu reino já aqui 

sobre a Terra.

A generosa presença do nosso bispo D. Manuel 

linda no evento, assim como a boa-nova que nos 

trouxe, a da tão esperada passagem a paróquia defi-

nitiva, longe de nos sugerirem algum repouso sobre 

o sucesso, antes nos estimularam a procurar um 

Naquele tempo,
Jesus, cheio do espírito santo,
retirou-se das margens do Jordão.
Durante quarenta dias,
esteve no deserto, conduzido pelo espírito,
e foi tentado pelo Diabo.
Nesses dias não comeu nada
e, passado esse tempo, sentiu fome.
o Diabo disse-lhe:
«se és Filho de Deus,
manda a esta pedra que se transforme em pão».
Jesus respondeu-lhe:
«está escrito:
‘Nem só de pão vive o homem’».
o Diabo levou-o a um lugar alto
e mostrou-lhe num instante todos os reinos  

da terra
e disse-lhe:
«eu Te darei todo este poder e a glória  

destes reinos,
porque me foram confiados e os dou a quem 

eu quiser.

se Te prostrares diante de mim, tudo  
será teu».

Jesus respondeu-lhe:
«está escrito:
‘Ao senhor teu Deus adorarás,
só a ele prestarás culto’».
então o Diabo levou-o a Jerusalém,
colocou-o sobre o pináculo do templo
e disse-lhe:
«se és Filho de Deus,
atira-Te daqui abaixo,
porque está escrito:
‘ele dará ordens aos seus Anjos a teu respeito,
para que Te guardem’;
e ainda: ‘Na palma das mãos te levarão,
para que não tropeces em alguma pedra’».
Jesus respondeu-lhe: «está mandado:
‘Não tentarás o senhor teu Deus’».
então o Diabo, tendo terminado toda a  

espécie de tentação, 
retirou-se da presença de Jesus, até  

certo tempo.

Palavra da salvação

Briton rivière, A Tentação no Deserto, 1898

Pedras Vivas



mentira – ouvimos no evangelho o que fazia com 
Jesus –, por aquele que quer separar-nos, gerando 
uma família dividida e conflituosa. Uma sociedade 
dividida e conflituosa; uma sociedade de poucos e 
para poucos. Quantas vezes experimentamos na 
nossa própria carne ou na carne da nossa família, na 
dos nossos amigos ou vizinhos a amargura que nasce 
de não sentir reconhecida esta dignidade que todos 
trazemos dentro. Quantas vezes tivemos de chorar 
e arrepender-nos, porque nos demos conta de não 
ter reconhecido tal dignidade nos outros. Quantas 
vezes – digo-o com tristeza – permanecemos cegos 
e insensíveis perante a falta de reconhecimento da 
dignidade própria e alheia.

Quaresma: tempo para regular os sentidos, 
abrir os olhos para tantas injustiças que atentam 
directamente contra o sonho e o projecto de Deus. 

Tempo para desmascarar aquelas três grandes formas 
de tentação que rompem, fazem em pedaços a ima-
gem que Deus quis plasmar.

As três tentações de cristo... Três tentações 
do cristão que procuram arruinar a verdade a que 
fomos chamados. Três tentações que visam degradar 
e degradar-nos.

Primeira, a riqueza, apropriando-nos de bens 
que foram dados para todos, usando-os só para mim 
ou para «os meus». É conseguir o pão com o suor 
alheio ou até com a vida alheia. Tal riqueza é pão que 
sabe a tristeza, amargura e sofrimento. Numa família 
ou numa sociedade corrupta, este é o pão que se 
dá a comer aos próprios filhos. segunda tentação, a 
vaidade: a busca de prestígio baseada na desqualifi-
cação contínua e constante daqueles que «não são 
ninguém». A busca exacerbada daqueles cinco minu-
tos de fama que não perdoa a «fama» dos outros. e, 
«alegrando-se com a desgraça alheia», abre-se cami-
nho à terceira tentação, a pior, a do orgulho, ou seja, 
colocar-se num plano de superioridade de qualquer 
tipo, sentindo que não se partilha «a vida comum dos 
mortais» e rezando todos os dias: «Dou-Vos graças, 
senhor, porque não me fizestes como eles».

Três tentações de cristo... Três tentações que 
o cristão enfrenta diariamente. Três tentações que 

FAlA o PAPA FrANcisco 

HomIlIa

i Domingo da Quaresma

ecatepec (México)

14 de Fevereiro de 2016

«Quaresma: tempo para regular  
os sentidos, abrir os olhos para tantas 

injustiças que atentam directamente contra  
o sonho e o projecto de deus»

Na quarta-feira passada, começámos o tempo litúr-
gico da Quaresma; nele, a igreja convida-nos a 
preparar-nos para a celebração da grande festa da 
Páscoa. É um tempo especial para lembrar o dom do 

nosso Baptismo, quando fomos feitos filhos de Deus. 
A igreja convida -nos a reavivar o dom recebido para 
não o deixar cair no esquecimento como algo pas-
sado ou guardado numa «caixa de recordações». este 
tempo de Quaresma é uma boa ocasião para recu-
perar a alegria e a esperança que nos vem do facto 
de nos sentirmos filhos amados do Pai. este Pai que 
nos espera para livrar-nos das vestes do cansaço, da 
apatia, da desconfiança e revestir-nos com a digni-
dade que só um verdadeiro pai e uma verdadeira mãe 
sabem dar aos seus filhos, as vestes que nascem da 
ternura e do amor.

o nosso Pai é pai duma grande família: é Pai 
nosso. sabe ter amor, mas não gerar e criar «filhos 
únicos». É um Deus que se faz de família, de frater-
nidade, de pão partido e partilhado. É o Deus do «Pai 
Nosso», não do «pai meu e padrasto vosso».

em cada um de nós, está inscrito, vive aquele 
sonho de Deus que voltamos a celebrar em cada Pás-
coa, em cada eucaristia: somos filhos de Deus. Um 
sonho vivido por muitos irmãos nossos no decurso 
da história. Um sonho testemunhado pelo sangue de 
tantos mártires de ontem e de hoje.

Quaresma: tempo de conversão, porque expe-
rimentamos na vida de todos os dias como tal sonho 
se encontra continuamente ameaçado pelo pai da 
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procuram degradar, destruir e tirar a alegria e a fres-
cura do evangelho; que nos fecham num círculo de 
destruição e pecado.

Por isso vale a pena perguntarmo-nos: Até que 
ponto estamos conscientes destas tentações na nossa 
vida, em nós mesmos? Até que ponto nos acostuma-
mos a um estilo de vida que considera a riqueza, a 
vaidade e o orgulho como a fonte e a força de vida? 
Até que ponto estamos convencidos de que cuidar do 
outro, preocupar-nos e ocupar-nos com o pão, o bom 
nome e a dignidade dos outros seja fonte de alegria 
e de esperança?

escolhemos Jesus e não o diabo. se vos recor-
dais do que escutamos no evangelho, Jesus não res-
ponde ao demónio com qualquer palavra própria, 
mas responde-lhe com as palavras de Deus, com as 
palavras da sagrada escritura. com efeito, irmãs e 

irmãos, – fixemo -lo bem! – com o demónio não se 
dialoga, não se pode dialogar, porque sempre nos 
ganhará. só a força da Palavra de Deus o pode der-
rotar. Nós escolhemos, não o diabo, mas Jesus; que-
remos seguir os seus passos, mas sabemos que não 
é fácil. sabemos o que significa ser seduzidos pelo 
dinheiro, a fama e o poder. Por isso, a igreja oferece-
nos este tempo da Quaresma, convida-nos à conver-
são com uma única certeza: ele está à nossa espera 
e quer curar o nosso coração de tudo aquilo que o 
degrada, degradando-se ou degradando a outros. É 
o Deus que tem um nome: misericórdia. o seu nome 
é a nossa riqueza, o seu nome é a nossa fama, o seu 
nome é o nosso poder. e é no seu nome que repo-
mos a nossa confiança, como diz o salmo: «Vós sois o 
meu Deus, em Vós confio». Têm a coragem de repetir 
isto juntos? Três vezes: «Vós sois o meu Deus, em Vós 
confio». «Vós sois o meu Deus, em Vós confio». «Vós 
sois o meu Deus, em Vós confio».

Que, nesta eucaristia, o espírito santo renove 
em nós a certeza de que o seu nome é misericórdia e 
nos faça experimentar, em cada dia, que «o evange-
lho enche o coração e a vida inteira daqueles que se 
encontram com Jesus», sabendo que com ele e n’ele 
sempre nasce e «renasce (…) a alegria» (exort. ap. 
Evangelii gaudium, 1). ☐



Quaresma 2019

O nosso caminho para a Páscoa

Tomando a figura bíblica do profeta Jonas como figura pa-

radigmática da necessária conversão espiritual, pastoral e 

missionária, percorremos o caminho da Quaresma à Páscoa 

como uma viagem de quarenta dias (Jn 3,4), que nos leva, 

de cais em cais, num caminho de saída e com saída, ao 

encontro reconciliador e renovador com “cristo, porto da 

misericórdia e da paz” (Prefácio da Quaresma VI).

Na verdade, como refere o Papa Francisco na sua 

exortação apostólica Gaudete et exsultate (ge), sobre o 

chamamento à santidade no mundo atual, “Deus quer-nos 

levar a uma itinerância constante e renovadora” (GE 134). 

e esse é o nosso propósito. Prepararmo-nos para a Páscoa 

caminhando! e todo o caminho implica uma partida, uma 

saída. como a de Abraão, como a dos profetas, como a de 

Jonas, como a de qualquer um daqueles que, um dia, lá na 

galileia, se puseram a caminho e saíram do seu pequeno 

mundo, da sua própria zona de conforto, para seguir Jesus.

Nesta caminhada até à Páscoa, pensamos em Jonas 

como ícone profético e pascal, a que o próprio Jesus se 

referiu para falar da sua morte e ressurreição. De facto, o 

mistério pascal de cristo, morto e ressuscitado, encontra 

na experiência de Jonas, engolido e expelido pelo grande 

peixe (Jn 2,1-11), uma das suas mais belas figuras. “Assim 

como Jonas esteve no ventre do monstro marinho três dias 

e três noites, assim o Filho do homem estará no ventre da 

terra, três dias e três noites” (Mt 12,40; cf. Lc 11,29-32).

Para ele, como para nós, trata-se de uma conversão 

integral, que se dirige à vida pessoal, espiritual, pastoral e 

comunitária e implica até uma conversão ecológica, a que 

alude implicitamente o texto, quando os próprios animais 

são submetidos à penitência decretada pelo rei e prínci-

pes de Nínive (Jn 3,7-8). Porquê? Porque as decisões do 

homem, para o bem e para o mal, implicam a salvação ou 

a catástrofe para toda a criação.

A figura de Jonas, com o seu apelo à conversão e 

a sua resistência à missão, inspira-nos uma caminhada 

de saída da nossa zona de conforto, o que implica um 

caminho de conversão pessoal à misericórdia de Deus e 

conduz necessariamente cada um dos batizados a contri-

buir para a necessária transformação missionária de toda 

a igreja (cf. EG 19-49).

Diocese do Porto

(mais informações em www.diocese-porto.pt)
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EVANGELHOS JONAS CONVERSÃO PESSOAL AÇÃO MISSIONÁRIA SAÍDA MISSIONÁRIA
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As Tentações de 
Jesus:

Por atalhos... em 
vez de caminhos!

1,1-3
A fuga de Jonas

“senhor, deixei-me enganar, 
de mil maneiras fugi do vosso 
amor” (eg 3).

“À semelhança de Jonas 
sempre permanece latente em 
nós a tentação de fugir para 
lugar seguro, que pode ter 
muitos nomes” (ge 134).

sair da nossa zona de conforto 
(cf. ge 130).

Vencer o complexo de 
inferioridade (cf. eg 79).

Propor algo a alguém que 
julgamos não aceitar o convite.

Avançar rumo ao 
desconhecido: entrar num 
ambiente onde nunca 
tenhamos estado e ser aí uma 
presença acolhedora, amiga, 
animadora.

encetar um diálogo com 
um não crente ou com um 
não cristão ou com um não 
praticante ou com algum 
crente de outra religião.

Cais da partida

“ir mais além do conhecido, 
rumo às periferias e aos 
confins” (ge 135).
+
Ação num lugar ou ambiente 
difícil da nossa terra.
+
entrevista. encontro. Debate. 
conversa com um ator, 
futebolista, artista...
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A Transfiguração 
de Jesus:

Ficaram cheios de 
medo ao entrar na 

nuvem!

2,1-11
Jonas dentro  

do peixe

cair em si.

“este é o momento de dizer: 
«resgatai-me de novo, 
senhor»” (eg 3).

“recuperar um espírito 
contemplativo” (eg 264).

Fazer um retiro de três dias, 
para me reencontrar na minha 
vocação e missão.

ir ao encontro de alguém que 
vive um momento de “trevas”, 
de noite escura.

incutir esperança em alguma 
pessoa que sofre o luto.

oferecer um sacrifício por 
alguém que mais precisa.

Fazer alguma experiência de 
voluntariado social, sobretudo 
junto dos mais descartados da 
sociedade. “Jesus antecipa-se-
-nos no coração daquele irmão, 
na sua carne ferida, na sua 
alma sombria. ele já lá está” 
(ge 135).

“Anunciar a Boa-Nova não só 
com palavras, mas sobretudo 
com uma vida transfigurada 
pela presença de Deus” 
(eg 259).

Cais do miradouro

Visita, presença, ação de 
animação em: centros de 
convívio, centros de Dia, lares, 
Hospitais, centros de saúde, 
centros de recuperação, casa 
com doentes...
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se não vos 
converterdes, 

morrereis todos!

[A imagem da 
figueira estéril]

3,4-5
A pregação de 

Jonas e a conversão 
de Nínive

“Nunca nos demos por mortos, 
aconteça o que acontecer” 
(eg 3).

escutar e falar, sem pressa, com 
uma pessoa que encontrar num 
caminho da aldeia ou numa rua 
da nossa cidade.

escutar a história de vida 
de alguém que nos parece 
distante de Deus e identificar 
os sinais da sua presença.  
“ele já lá está” (ge 135)

Participar na iniciativa 24 horas 
para o Senhor.

Cais da conversão

levar ou difundir uma 
mensagem de conversão 
[escola, ecologia, comunicação 
social, Mundo digital].
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este teu irmão 
estava morto e 
voltou à vida!

[A parábola do pai 
misericordioso]

4,1-5
Triunfo da ternura e 

da misericórdia

“Deus nunca se cansa de 
perdoar, somos nós que nos 
cansamos de pedir a sua 
misericórdia” (eg 3).

Acolher, celebrar e irradiar a 
misericórdia.

Viver as obras de misericórdia. 
Pôr em prática uma obra de 
misericórdia por dia.

Cais do encontro

Ação pastoral junto de 
pessoas e famílias feridas pela 
separação, pelo desemprego, 
pela doença, pelo luto.
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Ninguém te 
condenou? Vai e 

não voltes a pecar.

[A cena da mulher 
adúltera]

4,6-11
resistência de Jonas 

à misericórdia

“Voltar para este Deus que é 
ternura” (ge 134), na certeza 
de que “a humildade e a 
ternura não são virtudes dos 
fracos mas dos fortes, que não 
precisam de maltratar os outros 
para se sentir importantes” 
(eg 288).

superar a rigidez com a 
ternura. “renunciemos a 
procurar aqueles abrigos 
pessoais ou comunitários 
que permitem manter-nos 
à distância do nó do drama 
humano, a fim de aceitarmos 
verdadeiramente entrar em 
contacto com a vida concreta 
dos outros e conhecermos a 
força da ternura” (eg 270).

Ter gestos de ternura, de modo 
a tocar a carne sofredora de 
cristo nos outros (cf. eg 270).

Cais da ternura

Visitar alguma casa de 
recuperação de alcoólicos, de 
toxicodependentes e até um 
estabelecimento prisional, se tal 
for possível.
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“Assim como 
Jonas esteve no 

ventre do monstro 
marinho três dias 

e três noites, assim 
o Filho do homem 
estará no ventre da 
terra, três dias e três 
noites” (Mt 12,40; 
cf. lc 11,29-32).

Mt 12,41
“Aqui está  

quem é mais do 
que Jonas”.

“Não fujamos da ressurreição 
de Jesus (...) Que nada possa 
mais do que a sua Vida, que 
nos impele para a frente” 
(eg 3).

“Há cristãos que parecem ter 
escolhido viver uma Quaresma 
sem Páscoa” (eg 6).

“onde parecia que tudo 
morreu, voltam a aparecer por 
todo o lado” (eg 276).

Cais da misericórdia
+
Porto da paz

Viver a semana santa.

Quarenta dias para chegar a bom porto: “cristo, Porto da misericórdia e da Paz!”
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e a arte, envolvem nisto também as criaturas, como 
demonstra admiravelmente o «cântico do irmão sol», 
de são Francisco de Assis (cf. encíclica Laudato si’, 87). 
Neste mundo, porém, a harmonia gerada pela redenção 
continua ainda – e sempre estará – ameaçada pela força 
negativa do pecado e da morte.

2. a força destruidora do pecado

com efeito, quando não vivemos como filhos de Deus, 
muitas vezes adoptamos comportamentos destruido-
res do próximo e das outras criaturas – mas também 
de nós próprios –, considerando, de forma mais ou 
menos consciente, que podemos usá-los como bem 
nos apraz. então sobrepõe-se a intemperança, levando 

a um estilo de vida que viola os limites que a nossa con-
dição humana e a natureza nos pedem para respeitar, 
seguindo aqueles desejos incontrolados que, no livro 
da sabedoria, se atribuem aos ímpios, ou seja, a quan-
tos não têm Deus como ponto de referência das suas 
acções, nem uma esperança para o futuro (cf. 2,1-11). 
se não estivermos voltados continuamente para a Pás-
coa, para o horizonte da ressurreição, é claro que acaba 
por se impor a lógica do tudo e imediatamente, do pos-
suir cada vez mais.

como sabemos, a causa de todo o mal é o pecado, 
que, desde a sua aparição no meio dos homens, inter-
rompeu a comunhão com Deus, com os outros e com a 
criação, à qual nos encontramos ligados antes de mais 
nada através do nosso corpo. rompendo-se a comunhão 
com Deus, acabou por falir também a relação harmo-
niosa dos seres humanos com o meio ambiente, onde 
estão chamados a viver, a ponto de o jardim se trans-
formar num deserto (cf. Gn 3,17-18). Trata-se daquele 
pecado que leva o homem a considerar-se como deus 
da criação, a sentir-se o seu senhor absoluto e a usá-la, 
não para o fim querido pelo criador, mas para interesse 
próprio em detrimento das criaturas e dos outros.

Quando se abandona a lei de Deus, a lei do amor, 
acaba por se afirmar a lei do mais forte sobre o mais 
fraco. o pecado – que habita no coração do homem 
(cf. Mc 7,20-23), manifestando-se como avidez, ambi-
ção desmedida de bem-estar, desinteresse pelo bem 
dos outros e muitas vezes também do próprio – leva à 
exploração da criação (pessoas e meio ambiente), movi-
dos por aquela ganância insaciável que considera todo 
o desejo um direito e que, mais cedo ou mais tarde, aca-
bará por destruir inclusive quem está dominado por ela.

meNsaGem DO PaPa FraNCIsCO 
Para a Quaresma De 2019

«a criação encontra-se em expectativa 
ansiosa, aguardando a revelação dos filhos 

de deus» (Rm 8,19)

Queridos irmãos e irmãs!

Todos os anos, por meio da Mãe igreja, Deus «concede 
aos seus fiéis a graça de se prepararem, na alegria do 
coração purificado, para celebrar as festas pascais, a fim 
de que (...), participando nos mistérios da renovação 
cristã, alcancem a plenitude da filiação divina» (Prefácio 
I da Quaresma). Assim, de Páscoa em Páscoa, podemos 

caminhar para a realização da salvação que já recebe-
mos, graças ao mistério pascal de cristo: «De facto, foi 
na esperança que fomos salvos» (Rm 8,24). este misté-
rio de salvação, já operante em nós durante a vida ter-
rena, é um processo dinâmico que abrange também a 
história e toda a criação. são Paulo chega a dizer: «Até 
a criação se encontra em expectativa ansiosa, aguar-
dando a revelação dos filhos de Deus» (Rm 8,19). Nesta 
perspectiva, gostaria de oferecer algumas propostas de 
reflexão, que acompanhem o nosso caminho de con-
versão na próxima Quaresma.

1. a redenção da criação

A celebração do Tríduo Pascal da paixão, morte e res-
surreição de cristo, ponto culminante do Ano litúrgico, 
sempre nos chama a viver um itinerário de preparação, 
cientes de que tornar-nos semelhantes a cristo (cf. Rm 
8,29) é um dom inestimável da misericórdia de Deus.

se o homem vive como filho de Deus, se vive 
como pessoa redimida, que se deixa guiar pelo espírito 
santo (cf. Rm 8,14), e sabe reconhecer e praticar a lei 
de Deus, a começar pela lei gravada no seu coração e 
na natureza, beneficia também a criação, cooperando 
para a sua redenção. Por isso, a criação – diz são Paulo 
– deseja de modo intensíssimo que se manifestem os 
filhos de Deus, isto é, que a vida daqueles que gozam 
da graça do mistério pascal de Jesus se cubra plena-
mente dos seus frutos, destinados a alcançar o seu 
completo amadurecimento na redenção do próprio 
corpo humano. Quando a caridade de cristo transfi-
gura a vida dos santos – espírito, alma e corpo –, estes 
rendem louvor a Deus e, com a oração, a contemplação 

3. a força purificadora do arrependimento  
e do perdão

Por isso, a criação tem absoluta necessidade que se 
revelem os filhos de Deus, aqueles que se tornaram 
«nova criação»: «se alguém está em cristo, é uma 
nova criação. o que era antigo passou; eis que surgi-
ram coisas novas» (2 Cor 5,17). com efeito, com a sua 
manifestação, a própria criação pode também «fazer 
páscoa»: abrir-se para o novo céu e a nova terra (cf. Ap 
21,1). e o caminho rumo à Páscoa chama-nos precisa-
mente a restaurar a nossa fisionomia e o nosso coração 
de cristãos, através do arrependimento, a conversão e 
o perdão, para podermos viver toda a riqueza da graça 
do mistério pascal.

esta «impaciência», esta expectativa da criação 
ver-se-á satisfeita quando se manifestarem os filhos de 
Deus, isto é, quando os cristãos e todos os homens entra-
rem decididamente neste «parto» que é a conversão. 
Juntamente connosco, toda a criação é chamada a sair 
«da escravidão da corrupção, para alcançar a liberdade 
na glória dos filhos de Deus» (Rm 8,21). A Quaresma 
é sinal sacramental desta conversão. ela chama os cris-
tãos a encarnarem, de forma mais intensa e concreta, 
o mistério pascal na sua vida pessoal, familiar e social, 
particularmente através do jejum, da oração e da esmola.

Jejuar, isto é, aprender a modificar a nossa atitude 
para com os outros e as criaturas: passar da tentação de 
«devorar» tudo para satisfazer a nossa voracidade, à 
capacidade de sofrer por amor, que pode preencher o 
vazio do nosso coração. Orar, para saber renunciar à 
idolatria e à auto-suficiência do nosso eu, e nos decla-
rarmos necessitados do senhor e da sua misericórdia. 
Dar esmola, para sair da insensatez de viver e acumular 
tudo para nós mesmos, com a ilusão de assegurarmos 
um futuro que não nos pertence. e, assim, reencontrar 
a alegria do projecto que Deus colocou na criação e no 
nosso coração: o projecto de amá-lo a ele, aos nossos 
irmãos e ao mundo inteiro, encontrando neste amor a 
verdadeira felicidade.

Queridos irmãos e irmãs, a «quaresma» do Filho 
de Deus consistiu em entrar no deserto da criação para 
fazê-la voltar a ser aquele jardim da comunhão com 
Deus que era antes do pecado das origens (cf. Mc 
1,12-13; Is 51,3). Que a nossa Quaresma seja percor-
rer o mesmo caminho, para levar a esperança de cristo 
também à criação, que «será libertada da escravidão 
da corrupção, para alcançar a liberdade na glória dos 
filhos de Deus» (Rm 8,21). Não deixemos que passe 
em vão este tempo favorável! Peçamos a Deus que nos 
ajude a realizar um caminho de verdadeira conversão. 
Abandonemos o egoísmo, o olhar fixo em nós mesmos, 
e voltemo-nos para a Páscoa de Jesus; façamo-nos pró-
ximo dos irmãos e irmãs em dificuldade, partilhando 
com eles os nossos bens espirituais e materiais. Assim, 
acolhendo na nossa vida concreta a vitória de cristo 
sobre o pecado e a morte, atrairemos também sobre a 
criação a sua força transformadora.

Vaticano, Festa de São Francisco de Assis,  
4 de Outubro de 2018. 

Franciscus
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40 aNOs Da ParÓQuIa De 
NOssa seNHOra Da areOsa

— 3 de março de 2019 —

Dia da Comunidade e Eucaristia Solene, com  

a presença de D. Manuel Linda,  

Bispo do Porto

A Paróquia de N.s. da Areosa, nascida com estatuto expe-

rimental a 4 de março de 1979 por decreto de D. António 

Ferreira gomes, celebrou em festa os seus 40 anos no 

passado domingo, dia 3 de março de 2019.

os paroquianos tiveram a grande alegria de poder 

contar entre eles D. Manuel linda, bispo do Porto, que 

teve uma extraordinária receção na entrada da igreja, 

com guarda de honra dos escuteiros do Agrupamento 

740-Areosa, seguida de uma sessão de boas vindas com 

as crianças da catequese e animação musical pelo grupo 

de Jovens. seguiu-se a eucaristia, presidida por D. Ma-

nuel linda e concelebrada pelo Pe. Américo Aguiar, já 

nomeado Bispo Auxiliar de lisboa, e cinco sacerdotes cla-

retianos, a quem está entregue a orientação da paróquia, 

entre eles o pároco, Pe. José Diz, e o fundador da paró-

quia, que jamais a abandonou, o Pe. José Maia. Participa-

ram na celebração dois diáconos e o grupo de Acólitos.

os presidentes das Juntas de Freguesia de Paranhos 

e de campanhã, Alberto Machado e ernesto santos, este 

acompanhado pela presidente da Assembleia de Fregue-

sia, sandra santos, deram-nos a honra da sua presença.

Numa igreja apinhada de fiéis, envolvida pelo toque 

da espiritualidade e pela beleza duma liturgia bem prepa-

rada e vivida, animada pelo grupo coral litúrgico, ficou 

a certeza de uma comunidade viva e operante, cujos 

quarenta anos de percurso foram coroados neste dia pela 

grande notícia: “É com alegria que vos anuncio que a 

Paróquia de nossa senhora da areosa passa, a par-

tir de 4 de março de 2019, a ParÓQuIa DeFInITIVa. 

É um presente de aniversário que vos ofereço”, 

anunciou D.  Manuel linda, sendo as suas palavras aco-

lhidas com uma vibrante salva de palmas. em seguida, o 

Pe. Diz procedeu à leitura do decreto que formalizava a 

decisão. Durante a homilia, acrescentou ainda o nosso 

bispo: “com esta notícia, peço-vos, cristãos da Areosa, 

que ajudem a levar a todos a luz do evangelho que gera 

fraternidade. sejam sempre cristãos caritativos, fazendo 

opção por aqueles que precisam de ser ajudados nas mais 

variadas situações”. Deu os parabéns a todos os que a 

formaram, sacerdotes claretianos, leigos, muitos deles 

anónimos e, porventura, alguns até de 

fora da paróquia. “Tendes um passado 

brilhante neste modelo que é o que 

procura o coração humano: preferir o 

amor ao ódio.”

No final, o pároco, visivelmente 

feliz e a todos agradecendo, dirigiu pa-

lavras de especial gratidão e louvor ao 

Pe. Maia pela obra fantástica realizada 

nesta comunidade de que foi funda-

dor, o qual respondeu com um sim-

ples: — Muito obrigado! Uma ovação 

sentida e prolongada deu testemunho 

do agradecimento da comunidade.

Manuel linda, sensibilizado com a 

alegria espontânea de toda a assem-

bleia, foi depois presenteado com uma 

placa em prata gravada com o agra-

decimento pela sua presença neste 

evento e recordando a grande alegria 

que trouxe à nossa paróquia com o seu 

gesto de a tornar definitiva.

A festa culminou no centro so-

cial da paróquia, onde, com a habitual 

qualidade, carinho e muito requinte, foi 

servido um apetitoso almoço a todos os 

que se inscreverem para compartilhar 

em família paroquial este memorável acontecimento. 

o  Pe.  Diz agradeceu a todo o pessoal do centro social 

o empenho em atenciosamente ter acolhido quantos, de 

uma ou outra forma, contribuíram para que este dia se 

tornasse um indelével marco na história da comunidade. 

esta paróquia canta louvores ao senhor pelas maravi-

lhas que nela tem operado e relembra a todo o momento 

o cântico de ação de graças do grupo de jovens: “Fora de 

Ti, para mim, não há amor”.

Margarida Martins Alves
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Não quis ainda deixar de sublinhar a importância da 

comunicação social: “Na sociedade moderna, um acon-

tecimento que não passe nos meios de comunicação 

social, sociologicamente não existiu. se queremos que 

a mensagem de cristo influencie a sociedade moderna 

temos de a fazer passar pelos meios de comunicação 

social”. Deu, assim, os parabéns ao jornal Pedras Vivas 

pelo trabalho rea lizado, afirmando que esse órgão de co-

municação tinha uma expressão extraordinária, maravi-

lhosa: “A única dúvida que às vezes me vem é de que ele 

sobe tão alto e tem uma apresentação tão valiosa que eu 

receio que possa haver uma incapacidade de o manter.”

D. António José Cavaco Carrilho

14 a 25 de maio de 2003

D. António carrilho, bispo auxiliar do Porto, esteve pre-

sente em visita pastoral na Paróquia da Areosa entre 14 

e 25 de maio de 2003, tendo começado por visitar os 

idosos, os doen tes e os marginalizados do centro social 

da Areosa e do centro social do Bairro s. João de Deus. 

Neste, visitou também a capela, onde celebrou uma 

eucaristia, a obra Diocesana e ainda os equipamentos 

sociais pertencentes à Fundação Filos, o braço social 

dos Missionários claretianos, fundada pelo Pe.  José 

Maia enquanto provincial da congregação: a casa do 

Projecto Arrimo, para apoio a tóxico-dependentes, e o 

centro comunitário para Jovens. seguidamente, visitou 

o lar da santa casa da Misericórdia, onde foi recebido 

pelo mesário responsável pelos lares, o capelão e a as-

sistente social.

o centro de Apoio do instituto Português de onco-

logia (iPo) também fez parte do programa. esperavam-

-no aí o director do iPo e um grupo de voluntários, que 

lhe deram a oportunidade de conviver com os doentes, 

abençoando de forma especial uma criança que tinha 

sido transplantada. Visitou o infantário do Bairro Pio xii 

e a escola eB1 no Bairro s. João de Deus, bem como os 

locais onde se realizam as Actividades de Tempos livres 

(ATl) no centro social da Areosa e no Bairro s. João de 

Deus. em todos eles foi recebido pelas crianças cantando 

e presenteado com trabalhos executados por elas. Na 

escola eB2-3 da Areosa foi recebido pelo presidente do 

conselho executivo, professores e alunos, que o acolhe-

ram da melhor forma.

D. António carrilho ficou especialmente surpreen-

dido com a visita à casa do rabisco, equipamento do 

centro social ligado à acção social da paróquia onde as 

crianças ciganas e suas mães aprendem costura, culiná-

ria e trabalhos manuais, sentindo -se muito amparadas. 

Algumas das crianças que frequentam a escola são aí 

ajudadas nos trabalhos de casa.

Na Universidade lusíada, a funcionar nas antigas 

instalações do Hospital rodrigues semide, D. Antonio 

carrilho foi recebido pelo reitor, professores e alunos, 

a quem agradeceu as boas relações existentes entre a 

40 aNOs Da ParÓQuIa De 
NOssa seNHOra Da areOsa

— O caminho faz-se caminhando —

Os Bispos que passaram pela Igreja da Areosa

No 5.º capítulo desta caminhada dedicada ao histo-

rial da nossa paróquia, e associando-nos à memorá-

vel visita de D. Manuel linda no passado domingo, 

apresentamos uma breve galeria recordando os bis-

pos que passaram pela igreja da Areosa.

D. António Ferreira Gomes

27 de dezembro de 1981

D. António Ferreira gomes foi o 

bispo que viu nascer a Paróquia 

de Nossa senhora da Areosa e 

acompanhou os seus primeiros 

passos. Por decreto de 4 de março 

de 1979, criou esta comunidade 

como paróquia experimental, tendo ainda estado pre-

sente no lançamento da Primeira Pedra da igreja Nova no 

dia 27 de dezembro de 1981.

D. Júlio Tavares Rebimbas

7 de maio de 1987

o sucessor de D. António Ferreira 

gomes recebeu a proposta do pá-

roco de Nossa senhora da Areosa, 

então o Pe. José Maia, para que 

a inauguração da igreja Nova se 

realizasse a 17 de maio de 1987. 

Aceite a proposta, D. Júlio esteve presente no aconteci-

mento, celebrando o sacramento do crisma para algumas 

dezenas de jovens da comunidade.

D. José Pedreira

abril de 1994

D. José Pedreira, então bispo Au-

xiliar do Porto, realizou uma visita 

pastoral à paróquia quando ela 

completava 15 anos, e em entre-

vista ao jornal Pedras Vivas reco-

nheceu como fazer comunidade 

numa situação de tão grandes diferenças sociais, de há-

bitos e de situa ções económicas não tinha sido nada fácil: 

“Fazer comunhão, diálogo e anunciar Jesus cristo a esta 

gente toda tem exigido um esforço grande, que esta pa-

róquia tem desenvolvido. estes 15 anos foram de muita 

inovação, um esforço que só as pessoas que conhecem 

por dentro como isto se faz lentamente é que podem 

avaliar a energia despendida durante estes anos.”

Acrescentou D. José Pedreira como gostaria imenso 

que a sua passagem nesta visita pastoral servisse de 

alerta, de estímulo e de motivação para que muitos 

cristãos que ainda continuam a viver tranquilamente o 

seu projeto cristão só para dentro da sua própria família, 

aproveitassem para dizer: “contem connosco também: 

para aquilo que servirmos, nós vamos colaborar”.

universidade e a paróquia. o bispo celebrou uma euca-

ristia na capela privativa da instituição, habitualmente 

servida por um elemento da equipa sacerdotal da paró-

quia, como acontecia quando as instalações estavam ao 

serviço dos doentes.

Verdadeiramente sensibilizado pelo dinamismo que 

encontrou entre todos quantos o acompanhavam, D. An-

tónio carrilho quis sentir o pulsar da paróquia através das 

suas organizações, movimentos e coletividades. Para isso, 

reuniram-se na cripta com o bispo centenas de pessoas 

representando os grupos paroquiais. os leigos que esti-

veram na génese desta paróquia continuaram a dar o seu 

melhor neste evento “ser, sentir-se e Fazer comunidade”. 

Teve igualmente oportunidade de se encontrar com os 

crismandos, os catequistas e os jovens, em particular os 

escuteiros do Agrupamento 740 da Areosa e elementos 

do Movimento de Jovens para o século xxi (MJxxi).

Foi dedicada especial atenção à família, tendo a 

equipa da Pastoral Familiar da comunidade preparado 

uma celebração eucarística onde não faltavam sinais. 

Foram convidados todos os casais que celebraram ou 

vão celebrar ainda este ano as suas Bodas de Prata ou de 

ouro. Dois casais celebraram nesse dia as suas Bodas de 

Prata, e todos os casais presentes na celebração renova-

ram os seus compromissos matrimoniais.

A catequese e a acção social foram as atividades que 

mais impressionaram o bispo durante a visita pastoral. A 

nossa paróquia dispunha de uma dinâmica de caridade 

bem organizada, procurando que não houvesse pobres 

sem alimento e sem ajuda. Por dia eram atendidos 1100 

utentes, entre os que se dirigiam às instalações dos serviços 

paroquiais e os que não podiam deixar as suas casas. Tra-

balhavam nessa área 60 funcionários. 

Terminou a visita com uma eucaristia solene e a cele-

bração do sacramento do crisma para 36 crismandos.

D. Armindo Lopes Coelho

25.º aniversário da Paróquia, 4 de março de 2004

D. Armindo recordou a criação da Paróquia experimen-

tal por decreto de D. António Ferreira gomes em 1979, 

notando que, segundo o código do Direito canónico 

de 25 de janeiro de 1983, se passara a designar como 

“quase -paróquia”, mas para concluir com a afirmação 

de que ela bem merecia ser reconhecida como Paróquia 

Definitiva. É de salientar que, no momento de Acção 

de graças, duas crianças segurando cada uma um dos 

números do aniversário celebrado, deixavam a certeza 

de que a jovem paróquia teria plena continuidade, con-

forme sublinhou o seu fundador, o Pe. José Maia.

As crianças da escola de Música de santa cecília, com 

as suas opas vermelhas e dois pauzinhos nas mãos, não 

deixaram ninguém indiferente: «Jesus Tu és a nossa luz!»

o pároco da comunidade, Pe. José Diz, felicitou 

D. Armindo pelos seus 50 anos de sacerdócio e 25 como 

bispo, garantindo-lhe: «Pode contar connosco». Feliz e 
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TexTos l iTúrgicos

II domIngo da QuaREsma · ano c · 17-03-2019
Genesis 15,5-12.17-18 — Salmo 26,1.7abc.13-14 — Carta aos Filipenses 3,17-4 — S. Lucas 9,28b-36

EvangElho sEgundo são lucas
(lc 9,28b-36)

«Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto»

Comentário
O tempo da Quaresma é um convite a sair de nós mesmos pelos caminhos da fé e da esperança. O ideal da 
nossa transfiguração é Cristo. Transparece no monte aos olhos dos discípulos a glória que tinha no seio do 
Pai. Dias antes profetizara a sua morte e agora, transfigurado, profetiza e antecipa a glória da sua ressur-
reição. Jesus transfigurou-se no monte quando orava. Orar é subir; orar é transfigurar. É de joelhos que se 
vê bem. “Surgiram então dois homens”. Eram Moisés e Elias, a Lei e os Profetas. Com eles veio toda a espe-
rança de Israel viver as certezas da redenção. Com Cristo transfigurado transfigura-se toda a humanidade. 
“Falavam da morte de Jesus”. Falar da morte na hora da transfiguração quer dizer que também a morte é 
triunfo. É o sofrimento que nos redime e transfigura. “Este é o meu Filho muito amado: escutai-O”. Escutar 
Jesus é segui-Lo e imitá-lo na doação total à humanidade.

Naquele tempo,
Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago
e subiu ao monte, para orar.
enquanto orava,
alterou-se o aspecto do seu rosto,
e as suas vestes ficaram de uma brancura 

refulgente.
Dois homens falavam com ele:
eram Moisés e elias,
que, tendo aparecido em glória,
falavam da morte de Jesus,
que ia consumar-se em Jerusalém.
Pedro e os companheiros estavam a cair  

de sono;
mas, despertando, viram a glória de Jesus
e os dois homens que estavam com ele.
Quando estes se iam afastando,
Pedro disse a Jesus:
«Mestre, como é bom estarmos aqui!

Façamos três tendas:
uma para Ti, outra para Moisés e outra  

para elias».
Não sabia o que estava a dizer.
enquanto assim falava,
veio uma nuvem que os cobriu com a sua 

sombra;
e eles ficaram cheios de medo, ao entrarem  

na nuvem.
Da nuvem saiu uma voz, que dizia:
«este é o meu Filho, o meu eleito: escutai-o».
Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho.
os discípulos guardaram silêncio
e, naqueles dias, a ninguém contaram nada  

do que tinham visto.

Palavra da salvação

carl Heinrich Bloch, Transfiguração, 

século xix

emocionado com as palmas com que foi ovacionado 

pela assembleia e pelas lembranças oferecidas, o 

nosso Pastor e Mestre agradeceu «estes gestos de 

amizade, delicadeza e memória». D. Armindo con-

gratulou-se pela coincidência, a que chamou jubilar, 

da celebração dos seus 25 anos de bispo com os 25 

da Paróquia de Nossa senhora da Areosa.

D. António Francisco dos Santos

1 de março de 2015

Para evocar a visita de D. António Francisco dos san-

tos à nossa paróquia, nada melhor do que aqui dei-

xar o registo das suas expressivas palavras: “Neste 

Dia da comunidade, quero agradecer a Deus a 

bênção que constitui para a nossa cidade e diocese 

esta paróquia e testemunhar publicamente aos sa-

cerdotes claretianos a gratidão da igreja do Porto 

pela sua entrega, pelo exemplo do seu ministério 

e pelo carisma religioso cordimariano. Bem hajam! 

Que Deus vos recompense em vida, em saúde e em 

vocações, nascidas no terreno fecundo das famílias 

cristãs desta comunidade!

Agradeço-vos, irmãos e irmãs, o testemunho 

de fé, o acolhimento festivo e a comunhão fraterna, 

incentivo-vos a prosseguirdes o belo caminho ini-

ciado há 36 anos e imploro para a nossa cidade e 

diocese, a proteção de Nossa senhora da Areosa, 

nossa padroeira.”

MMA

B I s P O s  D O  P O rT O

A fundação da diocese do Porto perde-se na 
noite dos tempos, remontando talvez ao século 
Vi, após a conversão dos suevos. Da mesma 
forma, é longuíssima a lista dos seus bispos, 
além de obscura nos primeiros séculos. Por isso 
nos limitamos ao breve registo dos mais recentes.

• D. Américo Ferreira dos Santos Silva
1871–1899

• D. António José de Sousa Barroso 
1899–1918

• D. António Barbosa Leão
1919–1929

• D. António Augusto de Castro Meireles
1929–1942

• D. Agostinho de Jesus e Sousa
1942–1952

• D. António Ferreira Gomes
1952–1982

• D. Júlio Tavares Rebimbas
1982–1997

• D. Armindo Lopes Coelho
1997–2007

• D. Manuel Clemente
2007–2013

• D. António Francisco dos Santos
2014–2017

• D. Manuel Linda
2018–



AGENDA PARA MARçO

Quaresma

Dia 10 · Festa de s. João de Deus

Dia 15 ·  Via Sacra · 21h30 · escuteiros

Dia 17 · Dia do Pai

Dia 22 ·  Via Sacra · 21h30 · Pastoral Familiar

Dia 23 ·  conselho Paroquial de Pastoral 

extraordinário · 14h30 · sala de reuniões

Dia 29 ·  Via Sacra · 21h30 · Plataforma Juvenil

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

8 · Pedras Vivas online 236 · Paróquia de Nossa senhora da Areosa 

mas também somos nós que, através do nosso tes-

temunho, manifestamos a santidade de Deus no 

mundo, tornando o seu nome presente”.

Francisco realçou, por isso, que o mal dos cris-

tãos “escandaliza”, e se a sua vida “não é santa, há 

uma grande incoerência”.

A reflexão aludiu à “confiança no Pai” que é 

manifestada nas súplicas da oração cristã. “Deus 

é como aquelas mães que precisam apenas de um 

olhar para perceber tudo sobre os filhos: se estão fe-

lizes ou tristes, se são sinceros ou escondem alguma 

coisa”, concluiu.

OC

Papa questiona quem acusa a Igreja 

«sem amor» e fala em obras do diabo

Cidade do Vaticano, 20 fev 2019 (Ecclesia) – o Papa 

Francisco questionou hoje no Vaticano os católicos 

que se limitam a acusar a igreja, sem mostrar “amor”, 

considerando-os “parentes do diabo”.

“Não se pode viver uma vida inteira acusando, 

acusando, acusando a igreja. o cargo de acusador 

de quem é? Quem é que a Bíblia chama de grande 

acusador? o diabo!”, assinalou Francisco, na Basílica 

de são Pedro, perante um grupo de 2500 peregrinos 

provenientes da Diocese de Benevento, na itália.

A peregrinação quis agradecer ao Papa pela vi-

sita realizada a 17 de março de 2018, a Pietrelcina, 

nas comemorações dos 50 anos das aparições dos 

estigmas permanentes do santo Padre Pio.

Francisco evocou esta figura para sublinhar que 

“ele amava a igreja como ela era, não a destruiu com 

a língua, como é moda fazer agora”.

“A igreja é santa, ela é a esposa de cristo, mas 

nós, os filhos da igreja, somos todos pecadores – e 

alguns grandes”, observou. segundo o Papa, todos 

devem empenhar-se em “corrigir as coisas” que 

estão mal, mas sempre com o perdão. Devem apon-

tar-se os defeitos para corrigir, mas no momento em 

que se denunciam as falhas, ama-se a igreja. sem 

amor, isso é do diabo”, advertiu.

OC

informamos que se mantém até 31 de Março, para efeitos da declaração de iRS de 2018,  
a possibilidade de consignar uma parcela dos seus pagamentos de IRS/IVA:

Registe o número de contribuinte de uma das instituições da sua paróquia!
• 501 195 246 – Paróquia de N. Sra. da Areosa
• 501 415 793 – Jardim Infantil e Salas de Estudo Pio XII
• 501 426 450 – Centro Social da Paróquia da Areosa

NoTíciAs

«O mal tem os dias contados»,  

diz Francisco

Cidade do Vaticano, 27 fev 2019 (Ecclesia) – o Papa 

Francisco disse hoje que “o mal tem os dias conta-

dos”, num encontro com milhares de peregrinos que 

decorreu na Praça de são Pedro.

“o mal tem dias contados, não é eterno. o mal 

tem dias contados, o mal já não pode prejudicar-nos: 

o homem forte que toma posse de sua casa chegou. 

e este homem forte é Jesus”, declarou, na primeira 

audiência pública semanal após a cimeira sobre a 

proteção de menores na igreja, que decorreu entre 

os dias 21 e 24 deste mês.

No regresso da audiência geral ao ar livre, após 

a pausa de inverno no auditório Paulo Vi, Francisco 

prosseguiu a sua reflexão sobre o Pai-Nosso.

“A oração afasta todo o medo. o Pai ama-nos; 

o Filho levanta os braços, lado a lado com os nossos; 

o espírito trabalha em segredo para a redenção do 

mundo. Nós não vacilamos na incerteza”, observou. 

Perante esta certeza, sustentou o Papa, “o mal tem 

medo”. “rezamos, dizendo: santificado seja o teu 

nome! Neste pedido – o primeiro – pode sentir-se 

toda a admiração de Jesus pela beleza e grandeza do 

Pai, e o desejo de que todos o reconheçam e amem 

pelo que ele realmente é”, começou por referir.

Ao mesmo tempo, há a súplica de que o seu 

nome seja santificado em nós, na nossa família, na 

nossa comunidade, em todo o mundo. É Deus que 

nos santifica, que nos transforma com o seu amor, 


