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uma visão essencialmente simbólica — dir-se-ia até 

literária — de todo o acervo de fé cujo depósito 

guardamos. com efeito, inseridos numa sociedade 

em que as privações e o sofrimento, indepen-

dentemente das inúmeras formas que assumem, 

sugerem mais uma reivindicação de vingança do 

que de perdão e em que a justiça se vai revestindo 

do carácter de castigo em lugar de regeneração, 

podemos afirmar que a vida de Jesus parece não 

representar mais do que uma metáfora de mau 

gosto para a felicidade magnânime que a vida de 

qualquer cidadão ilustrado deveria exibir.

ora, é este regresso às aspirações de conforto e  

magnanimidade ostensiva que nos aponta precisa-

mente para o papel de Pilatos durante o julgamento 

de Jesus. e se é verdade que a figura de Judas nos 

pode sugerir grande desgosto, não só pela entrega 

do Justo, como até pelo horrível desfecho que sus-

citou ao vilão, mais abominável se torna o papel do 

procurador romano na Judeia, que do alto do seu 

pequeno trono se preferiu render à indiferença, à 

cautelosa preservação do seu estatuto e a uma con-

fortável exibição de magnanimidade que não pas-

sava, afinal, de falsa consciência.

Parece ser este, assim, o dilema que a cultura 

actual insistentemente nos impele a resolver.
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Comentário
Quaresma é tempo de conversão. O Senhor vai chegar de visita à sua vinha. Converter-se é morrer um 
pouco. Nesta caminhada para a Páscoa falta-nos sempre morrer um pouco mais. “A maioria deles não 
agradou Deus”. O povo de Deus, à hora de dar frutos, deu idolatrias e infidelidades, convertendo-se em 
figueira estéril e bravia. Agora somos nós a figueira que o Pai plantou para dar fruto a seu tempo. Fomos 
plantados na Igreja e no mundo em sementeira de dons e de talentos. Rodeou-nos de carinho e solici-
tude paternal. Mas também nós nos convertemos em figueira brava que só dá frutos amargos. Não vale 
a pena esperar dela algo de bom. Vamos cortá-la e lançá-la ao fogo. “Deixai-a ainda este ano”. É o cora-
ção do Pai a falar pelo coração do Filho. Deus é amor, o seu nome é misericórdia. Deus não tem pressa. 
A sua pressa é amar. Quaresma é celebrar em nós a Páscoa do grão de trigo, que morre para ser vida.

EvangElho sEgundo são lucas
(lc 13,1-9)

«se não vos arrependerdes, morrereis do mesmo modo»

e d i T o r i a l

Jesus ou Pi latos

durante muitos séculos, um dos livros mais lidos e 

difundidos entre os cristãos ostentava o expressivo 

título de Imitação de Cristo. a sua mais antiga alu-

são, ainda sob a forma de manuscrito, aponta uma 

data de publicação para inícios do século xV, mas a 

obra viu tão rápida difusão e tradução que o nome 

do seu autor original, Tomás de Kempis, acabou por 

ser esquecido e apenas foi reconhecido no primeiro 

quartel do século xx. aliás, é bem possível que uma 

boa parte daqueles que estão entre nós e nasceram 

até aos anos de 1950 tenham, pelo menos uma vez 

na vida, chegado a folhear algum exemplar.

Trago a lume a memória desta obra não tanto 

para fazer a respectiva apologia ou sugerir a sua 

bem merecida leitura ou releitura, mas pela abso-

luta estranheza que logo o respectivo título mani-

festa perante os valores e atitudes mais difundidos 

na cultura ocidental dos nossos dias.

submetidos a uma propaganda permanente e 

sistemática das situações de bem-estar, conforto e 

abastança, assim como das inquestionáveis vanta-

gens de uma resoluta procura do êxito material e de 

todos os produtos que o atestam, somos sublimi-

narmente convidados a erigir uma estrutura de va-

lores na mais directa oposição ao exemplo de Jesus 

e do seu testemunho de vida.

Nesse sentido, é curioso constatar como até 

entre nós, cristãos, se vai lentamente instalando 

Naquele tempo,
vieram contar a Jesus
que Pilatos mandara derramar o sangue  

de certos galileus,
juntamente com o das vítimas que imolavam.
Jesus respondeu-lhes:
«Julgais que, por terem sofrido tal castigo,
esses galileus eram mais pecadores
do que todos os outros galileus?
eu digo-vos que não.
e se não vos arrependerdes,
morrereis todos do mesmo modo.
e aqueles dezoito homens,
que a torre de siloé, ao cair, atingiu e matou?

Julgais que eram mais culpados
do que todos os outros habitantes  

de Jerusalém?
eu digo-vos que não.
e se não vos arrependerdes,
morrereis todos de modo semelhante.
Jesus disse então a seguinte parábola:
«certo homem tinha uma figueira plantada  

na sua vinha.
Foi procurar os frutos que nela houvesse,
mas não os encontrou.
disse então ao vinhateiro:
‘Há três anos que venho procurar frutos nesta 

figueira

James Tissot, A Torre de Siloé, 

c. 1890

e não os encontro.
deves cortá-la.
Porque há-de estar ela a ocupar inutilmente  

a terra?’
Mas o vinhateiro respondeu-lhe:
‘senhor, deixa-a ficar ainda este ano,
que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta  

e deitar-lhe adubo.
Talvez venha a dar frutos.
se não der, mandá-la-ás cortar no próximo ano.»

Palavra da salvação

Pedras Vivas



mal — e isto todos o fazemos, conformarmo-nos com 
o mal —, as hipocrisias — eu penso que todos temos 
pelo menos um pouquinho de hipocrisia —, para 
seguir decididamente o caminho do evangelho. Mas 
eis de novo a tentação de nos justificarmos: «Mas do 
que nos devemos converter? afinal não somos todos 
boas pessoas?». Quantas vezes pensamos isto: «Mas, 
afinal não sou eu uma boa pessoa — não é assim? 
— não somos crentes, até bastante praticantes?». e 
pensamos que deste modo estamos justificados.

infelizmente, cada um de nós se parece muito 
com uma árvore que, durante anos, deu numerosas 
provas da sua esterilidade. Mas, por sorte, Jesus é 
semelhante àquele camponês que, com uma paciên-
cia infinita, obtém mais um prazo para a figueira infe-
cunda: «Patrão, deixe a figueira ficar mais este ano. se 
não der frutos no ano que vem...» (v. 9). Um «ano» de 

graça: o tempo do ministério de cristo, o tempo da 
igreja antes da sua vinda gloriosa, o tempo da nossa 
vida, ritmado por um certo número de Quaresmas, que 
nos são oferecidas como ocasiões de arrependimento 
e de salvação, o tempo de um ano Jubilar da Miseri-
córdia. a paciência insuperável de Jesus! Vós pensas-
tes na paciência de deus? considerastes também a 
irredutível preocupação pelos pecadores? como nos 
deveriam provocar à impaciência em relação a nós 
mesmos! Nunca é demasiado tarde para nos conver-
termos, nunca! até ao último momento: a paciência 
de deus que nos espera. recordai-vos desta pequena 
história de santa Teresa do Menino Jesus, quando 
rezava por aquele homem condenado à morte, um cri-
minoso, que não queria receber o conforto da igreja, 
rejeitava o sacerdote, não aceitava: queria morrer 
assim. e ela rezava, no convento. e quando aquele 
homem estava ali, precisamente no momento de ser 
executado, dirige-se ao sacerdote, pega no crucifixo 
e beija-o. a paciência de deus! e faz o mesmo tam-
bém connosco, com todos nós! Quantas vezes — nós 
aqui não o sabemos, só no céu — quantas vezes nós 
estamos ali... [a ponto de cair] e o senhor nos salva: 
salva-nos porque tem grande paciência connosco. É 
esta a sua misericórdia. Nunca é tarde para nos con-
vertermos, mas é urgente, é agora! comecemos hoje.

a Virgem Maria nos ampare, para que possa-
mos abrir o coração à graça de deus, à sua mise-
ricórdia; e nos ajude a nunca julgar os outros, mas 
a deixar-nos interpelar pelas desgraças diárias a fim 
de fazermos um sério exame de consciência e nos 
corrigirmos. ☐

Fala o PaPa FraNcisco 

angelus

iii domingo da Quaresma

Praça de são Pedro

28 de Fevereiro de 2016

«Jesus chama-nos a mudar  
o coração, a fazer uma inversão radical  

no caminho da nossa vida, abandonando  
o conformismo com o mal»

infelizmente todos os dias, as crónicas relatam más 
notícias: homicídios, desastres, catástrofes... No tre-
cho evangélico de hoje, Jesus menciona dois aconteci-
mentos trágicos que naquela época tinham suscitado 

muito alvoroço: uma repressão cruel feita pelos sol-
dados romanos dentro do templo; e o desabamento 
da torre de siloé, em Jerusalém, que tinha causado 
dezoito vítimas (cf. Lc 13, 1-5).

Jesus conhece a mentalidade supersticiosa dos 
seus e sabe que eles interpretam aquele tipo de acon-
tecimento de modo errado. com efeito, pensam que 
se aqueles homens morreram de maneira tão cruel, é 
sinal de que deus os castigou por alguma culpa grave 
que tinham cometido; seria como dizer: «mereciam-
-no». e ao contrário o facto de terem sido poupados 
à desgraça equivalia a sentir-se «justos». eles «mere-
ciam-no»; eu sou «justo».

Jesus rejeita decididamente esta visão, porque 
deus não permite as tragédias para punir as culpas, 
e afirma que aquelas pobres vítimas não eram mini-
mamente piores que os outros. antes, ele convida a 
ver nestes factos dolorosos uma admoestação que 
diz respeito a todos, porque todos somos pecadores; 
com efeito ele dizia a quantos o tinham interpelado: 
«se não vos converterdes, morrereis todos do mesmo 
modo» (v. 3).

Também hoje, face a certas desgraças e a even-
tos de luto, podemos ter a tentação de «descarregar» 
a responsabilidade sobre as suas vítimas, ou até sobre 
o próprio deus. Mas o evangelho convida-nos a refle-
tir: que ideia temos de deus? Temos mesmo a certeza 
de que deus é assim, ou não se trata antes de uma 
nossa projecção, um deus feito «à nossa imagem e 
semelhança»? ao contrário, Jesus chama-nos a mudar 
o coração, a fazer uma inversão radical no caminho 
da nossa vida, abandonando o conformismo com o 
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40 ANOS DA PARÓQUIA DE 
NOSSA SENHORA DA AREOSA

— O caminho faz-se caminhando —

Sacerdotes claretianos desde a primeira hora

o 6.º capítulo deste despretensioso historial da Pa-

róquia da areosa é o primeiro dos dois que iremos 

dedicar aos sacerdotes que de uma ou de outra 

forma integraram e acompanharam esta comuni-

dade, e que aqui serão recordados para memória 

futura e nossa eterna gratidão.

Não poderia ser de outra forma, uma vez 

que falamos de uma paróquia gerada em terra de 

missão por missionários claretianos, um dos quais 

foi seu fundador, mas sempre acompanhado por 

todos os outros que estiveram connosco e nos aju-

daram na nossa caminhada de fé.

É justo que comecemos 

pelo primeiro: santo antó-

nio Maria claret. apóstolo 

e profeta com especial 

devoção ao imaculado co-

ração de Maria, reuniu um 

grupo de cinco sacerdotes 

que comungavam com ele 

quanto às necessidades de 

evangelizar o povo e com eles iniciou esta “grande 

obra” para o serviço missionário da Palavra. dizia 

que o seu espírito era para todo o mundo e queria 

usar todos os meios possíveis para levar a Palavra 

de deus aos quatro cantos da Terra. assim nasceu a 

congregação dos Missionários Filhos do imaculado 

coração de Maria, fundada no dia 16 de julho de 

1849 na cidade espanhola de Vic. os claretianos 

marcam hoje presença evangelizadora em 60 paí-

ses nos cinco continentes, usando os mais variados 

meios e estruturas para evangelizar e prestar servi-

ços paroquiais em territórios missionários de van-

guarda. desenvolvem também importantes ativida-

des nas áreas da educação em colégios, faculdades 

e institutos, de informação e cultura através de di-

versos meios de comunicação, e de apoio social, em 

inúmeras creches e centros de juventude.

Memorial do Claretiano

o Missionário claretiano faz um esforço para 

viver a definição de missionário que claret nos 

deixou: “Um filho do imaculado coração de 

Maria é um homem que arde em caridade e 

abrasa por onde passa. deseja eficazmente e 

procura por todos os meios inflamar o mundo 

no fogo do divino amor. Nada o detém. ale-

gra-se nas privações. enfrenta os trabalhos. 

abraça os sacrifícios. compraz-se nas calú-

nias. alegra-se nos tormentos e dores que 

sofre e gloria-se na cruz de Jesus cristo. Não 

pensa senão em como seguir e imitar cristo 

na oração, no trabalho e no sofrimento, pro-

curando sempre e unicamente a maior glória 

de deus e a salvação dos homens”. (Claret)



da areosa ajudou à minha realização, mais concreta-

mente no Bairro s. João de deus. Foi no meio deste 

povo que encontrei a alegria de ser padre”.

“o acontecimento que mais me marcou, entre 

muitos, foi a dedicação de um conjunto de pessoas 

que, desde a primeira hora, e ainda na ‘catedral de 

Pau’, sempre prestaram uma leal e edificante cola-

boração e profunda amizade. continua a ser para 

mim motivo de satisfação e apreço ver por cá, após 

40 anos, muitas dessas pessoas com o mesmo entu-

siasmo e militância cristã, agora acompanhadas de 

novos colaboradores que se têm associado aos mais 

antigos para, em união e comunhão de igreja, traba-

lharem na construção do reino. o maior desafio foi 

o Bairro s. João de deus, e as situações de pobreza 

e marginalidade que lá encontrei, assim como na 

Paróquia, tocaram-me de tal maneira que cheguei 

ao ponto de aceitar comprometer-me na direção da 

União das instituições Particulares de solidariedade 

social, onde estive 14 anos.”

“a paróquia foi sempre bem atendida, mesmo 

nos tempos de ausência. depois do Pe. José diz ser 

nomeado pároco, fiquei como vigário paroquial”.

olhando a obra realizada por este sacerdote, o 

entrevistador do jornal Pedras Vivas teve a curiosi-

dade de perguntar se ele era um sonhador, mas o Pe. 

Maia responde que não, afirmando: “Não sou bem 

um sonhador, sou um homem que acredita muito no 

futuro. Não gosto nada, mesmo nada, de escrever 

passado. sou adepto mais do que do sonho, de uma 

utopia que é profecia. de algum modo, diria que sou 

profeta na medida em que há coisas que acredito 

firmemente serem possíveis. Há coisas que muita 

gente declara rapidamente serem impossíveis, e eu 

sou muito lento a declarar uma coisa como impos-

sível. Não sou daqueles que acredita facilmente no 

rótulo de impossível — creio que há sempre outras 

oportunidades.”

“Houve a preocupação em construir unidade 

na diversidade e hoje, felizmente, vemos a paróquia 

atenta a todos estes fenómenos. Plural e aberta, é 

também porque nela colaboram pessoas de qua-

drantes ideológicos e partidários diferentes, onde 

cada um tem um lugar de direito como batizado”, 

são as palavras do Pe. Maia na entrevista que vamos 

citando.

”esta comunidade é das pessoas, não é minha. 

Pelo facto de eu ter partido, esta mesma comuni-

dade não ficou ligada à minha pessoa. se aqui existe 

algum segredo, foi apenas eu procurar não colocar a 

minha inteligência e as minhas maneiras de ver, mas 

procurar ser um gestor dos dinamismos do Povo de 

deus e procurar rodear-me de muita gente que re-

presentava esse mesmo Povo de deus. aí é que está 

o verdadeiro segredo desta comunidade ter nascido 

como nasceu.” realçou ainda, como sempre o fez, 

o papel dos leigos, pelo seu trabalho e pela sua soli-

dariedade, que apelidou como exemplar em termos 

de igreja.

a preocupação com a educação foi uma das 

prioridades nesta paróquia tão diversificada. a es-

cola c+s da areosa tornou-se uma realidade: pri-

meiro em pré-fabricados, hoje uma escola espaçosa 

a primeira equipa sacerdotal

a primeira equipa sacerdotal que em 1967 se insta-

lou na casa da rua de costa cabral n.º 2395, onde 

mais tarde surgiu a “catedral de Pau”, era formada 

pelo Pe.  Alberto Rosado Fileno, o superior, o 

Pe.  João de Deus Lisboa, ecónomo e 1.º conse-

lheiro, e o Pe. José Gomes, 2.º conselheiro.

outros padres foram passando pela comuni-

dade: o Pe. Carolino, o Pe. Videira e o Pe. Bel-

chior. em 1977, o Pe. João passa para setúbal e fica 

no seu quarto o Pe. Maia, que vem acompanhado 

do Pe. Marçal, nesse tempo ainda estudante.

embora, por motivos óbvios, não houvesse 

nessa altura possibilidades de conhecer melhor a 

história dos primeiros sacerdotes, aqui fica a home-

nagem de gratidão da paróquia pelo trabalho que 

realizaram e a certeza de que sem a sua semente 

não teria sido possível saborear os frutos de hoje.

Pe. José martins maia, fundador da  

Paróquia de nossa senhora da areosa e  

seu primeiro pároco

irmão mais velho de um 

conjunto de 17 filhos, 

fruto do amor de antónio 

da costa Maia e rita da 

silva Martins, nasceu a 6 

de março de 1942 na fre-

guesia de ribeirão, con-

celho de Famalicão.

Foi estudar para o 

seminário dos Missioná-

rios claretianos instalado nos carvalhos, em Vila 

Nova de gaia. Passou depois por outros seminários, 

em cacém, no Porto, em Fátima e em roma, cidade 

onde foi ordenado sacerdote no dia 5 de abril de 

1969. de roma regressou aos carvalhos, onde foi 

formador de seminaristas e professor, tanto no se-

minário como no colégio dos carvalhos. Mais tarde, 

trabalhou nas escola Preparatória e secundária dos 

carvalhos onde lecionou a disciplina de religião e 

Moral. dedicou-se também à música com os grupos 

corais de santa Maria de lamas e seixezelo, tendo 

editado alguns discos.

em 1977 foi enviado para a comunidade dos 

Missionários claretianos que trabalhava na areosa, 

onde procurou dar sequência à atividade pastoral 

iniciada na pequena capela pré-fabricada.

“Nunca me passou pela cabeça ter de participar 

na criação de uma paróquia e ser pároco. Porém, em 

boa hora me cruzei com este bom povo da areosa, a 

ponto de considerar que foi aqui, no meio de todos 

quantos me acompanharam na aventura pastoral de 

fazer dos restos de várias paróquias uma nova comu-

nidade paroquial, que provei as melhores alegrias, 

misturadas com algumas preocupações, da minha 

missão sacerdotal e missionária. Veio a chamar-se Pa-

róquia experimental de Nossa senhora da areosa”, 

refere o Pe Maia. Podemos regozijar-nos hoje com a 

sua elevação ao estatuto de paróquia definitiva.

o Pe. Maia guarda recordações inesquecíveis 

desta comunidade, afirmando mesmo: “o que mais 

gostei de ter feito na vida foi ser padre, e a Paróquia 
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e dotada de boas infraestruturas. Nada mais eluci-

dativo do que as palavras do próprio Pe. Maia, que 

foi o grande dinamizador deste projeto: «a escola 

nesta zona era de grande necessidade. Havia no 

Bairro s. João de deus uma importante fuga à esco-

laridade, insucesso escolar e absentismo depois da 

4.ª classe, tendo as crianças de ir para a escola do 

Bairro do cerco do Porto. a Paróquia empenhou-se 

na resolução destes problemas porque esteve sem-

pre atenta às diversas componentes: social, cultural, 

pedagógica e educativa. chegou até a pensar-se se 

não seria bom termos nesta zona da paróquia uma 

escola diferente, que funcionasse como ‘misturador 

cultural’ — uma expressão que sempre usou —, e 

a realidade da escola veio mostrar o que ela podia 

trazer de positivo. o facto de ter uma escola foi uma 

alegria para a gente do bairro. Notou-se logo um 

aumento de escolaridade. as crianças de raça cigana 

tiveram pela primeira vez acesso ao ensino prepara-

tório. É evidente que esta mistura não foi fácil!», 

acrescentou ainda o Pe. Maia, cuja vida tem sido de-

dicada, num trabalho contínuo e sem tréguas, a ser 

“voz dos sem voz”.

Pe. Benjamim

antónio Benjamim Fernandes, mais conhecido como 

Pe. Benjamim, pertencia à congregação dos Missio-

nários do coração de Maria (claretianos) e fez parte 

da equipa sacerdotal da comunidade Paroquial de 

Nossa senhora da areosa, na qual desempenhou as 

funções de colaborador paroquial.

o “nosso” Padre Benjamim — não se admirem 

deste tratamento carregado de ternura, pois o rela-

cionamento que temos com os sacerdotes que vivem 

na nossa comunidade é verdadeiramente familiar, e 

neste caso reflete muito especialmente a maneira de 

ser deste padre, carinhosa e compreensiva, sempre 

sorrindo com imensa bondade e mansidão — deixou 

em todos nós uma mágoa profunda que só se dilui 

na esperança da sua felicidade nos braços do Pai, de 

quem ele era a imagem na terra.

Nasceu a 15 de outubro de 1931 na freguesia 

de Penalobo, concelho de sabugal, distrito e diocese 

da guarda. entrou no seminário Menor das Termas 

de s. Vicente, Penafiel, em setembro de 1944. cur-

sou Filosofia em espanha, em Jerez de los caballeros 

e Zafra, e Teologia em Zafra e Valls, Tarragona, na 

catalunha, sendo ordenado sacerdote a 7 de se-

tembro de 1957. Passou depois por vários locais do 

nosso país, tendo partido para s. Tomé e Príncipe, 

onde permaneceu durante 17 anos. 
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após setembro de 1983 integrou a comunidade 

do Porto e começou a trabalhar na Paróquia experi-

mental de Nossa senhora da areosa. Partiu para o Pai 

em 25 de fevereiro de 2010.

segundo referiu o próprio Pe. Benjamim, o 

acontecimento mais marcante nesta paróquia foi o 

acolhimento maravilhoso que recebeu por parte do 

Pe. Maia, dos membros da comunidade religiosa da 

rua de costa cabral e dos paroquianos.

dedicou-se à pastoral dos doentes, e em feve-

reiro de 1985 foi nomeado capelão do Hospital ro-

drigues semide. depois deste hospital ser desativado 

passou a exercer o seu carisma no Hospital de santo 

antónio, onde trabalhou até à aposentação, com 70 

anos de idade. em 1994, quando trabalhava ainda 

neste hospital, publicou o livro intitulado Diário (Ao 

ritmo do coração), em que fala sobre as suas expe-

riências com doentes e a necessidade destes se sen-

tirem pessoas numa altura em que se vêm privados 

de tudo e em meio adverso. “a presença do cape-

lão num hospital, junto dos doentes e não só, vale 

como um sacramento de cristo e da igreja. É sinal 

da presença de deus, quando parece mais ausente 

e distante. Uma presença amiga e reconfortante.”

continuou a desenvolver as suas atividades pas-

torais na Paróquia da areosa como vigário paroquial, 

celebrando na capela da atual Universidade lusíada 

e dando apoio aos hospitais de santo antónio e 

conde Ferreira, no serviço de fisiatria.

as suas bodas de ouro sacerdotais foram cele-

bradas em festa, e os jovens que com ele conviveram 

nos primeiros anos dedicaram-lhe uma dedicação 

que não é possível descrever em palavras. lá esta-

vam também a prestar-lhe a última homenagem, e 

foi belo o texto que leram no momento de ação de 

graças da missa do funeral:

Bendito seja o que vem em nome do Senhor!
E dá exemplo do seu amor no dia a dia,
Nada querendo, tudo dando sem reservas.
Justo, carinhoso e bom,
Modelo de misericórdia, tolerância e compreensão,
Irmão, amigo, conselheiro,
Dos doentes terno consolador,
Nossa gratidão eterna por esta grande prova de Amor.

Pe. José esteves luís

Nasceu a 21 de ou-

tubro de 1922 na 

freguesia de aldeia 

do Bispo, concelho 

de sabugal e diocese 

da guarda, e partiu 

para o Pai em 31 de 

dezembro de 2005.

entrou no semi-

nário menor de segó-

via, espanha, a 29 de agosto de 1934. Frequentou 

o noviciado em alpendorada, Marco de canaveses, 

onde veio a professar pela primeira vez a 1 de janeiro 

de 1941. Foi professor no seminário das Termas de 

são Vicente. em julho de 1948 vem para o seminá-

rio dos carvalhos e aí exerce funções de professor 

e responsável pelos seminaristas dos cinco primeiros 

anos. Parte para são Tomé e Príncipe como missioná-

rio a 2 de setembro de 1962 e regressa a Portugal a 

15 de novembro de 1984, seguindo para a casa da 

rua de costa cabral, n.º 2397, no Porto, onde exerce 

o múnus de ecónomo entre 1985 e 1986. a 29 de 

setembro de 1992 regressa à casa da rua de costa 

cabral, onde permanece até à morte, desenvolvendo 

os cargos de superior da comunidade (1992–1995 e 

1997–2001), ecónomo da casa e vigário paroquial de 

Nossa senhora da areosa (1992–2005).

durante os anos que viveu nas missões de são 

Tomé (1962–1984) especializou-se no estudo da his-

tória desta jovem nação africana, o que lhe mereceu 

ter sido condecorado com a comenda da ordem 

do infante d. Henrique em 10 de junho de 1983. 

conheceu como poucos o acidentado território san-

tomense e parece ter sido a pessoa que mais vezes 

escalou (ultrapassando uma dúzia delas) o Pico de 

são Tomé, com uma altitude de cerca de 2024 m e se 

considera hoje praticamente inacessível — foi tam-

bém o único claretiano que aí celebrou a eucaristia.

distinguiu-se pela simplicidade, boa disposição, 

espírito jovem, sabedoria, atenção aos demais e pro-

fundo amor a Maria e à sua congregação.

MMA

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

Peregrinação: Nova «Via Mariana» liga 

santuários entre o Minho e a Galiza

Percurso envolve 10 etapas num total 

de 370 quilómetros entre o Sameiro, em 

Braga, e a Senhora da Barca, em Muxia

Lisboa, 19 Mar 2019 (Ecclesia) – a ‘Via Mariana’ 

entre o sameiro, em Braga, e a vila de Muxia, na 

galiza, espanha, foi inaugurada como nova rota 

para os peregrinos, procurando ligar alguns dos 

principais santuários dedicados à devoção a Nossa 

senhora na Península ibérica.

o presidente da confraria do santuário do 

sameiro, cónego José Paulo abreu, disse hoje à 

agência ecclesia que é necessário “recuperar 

um caminho mariano que é ainda anterior ao ca-

minho jacobeu”, de santiago de compostela, e 

que liga Portugal e espanha, mais concretamente 

a antiga galécia, que abrangia o norte lusitano e 

a região da actual galiza. “esta Via Mariana são 

372 quilómetros que ficam entre estes dois pólos: 

do lado de cá o santuário do sameiro e, do lado 

espanhol, o santuário da senhora da Barca, em 

Muxia”, explica aquele responsável.

a nova rota de peregrinação, que vai incluir 

mais de uma dezena de templos dedicados à de-

voção mariana, foi apresentada oficialmente na 

última semana e já começou a ser percorrida.

a ‘Via Mariana’, que começou a ganhar forma 

através de uma proposta vinda da galiza, abrange 

no território português os concelhos de Braga, 

Vila Verde, Ponte da Barca, arcos de Valdevez e 

Melgaço.

Para o presidente da confraria do santuário 

do sameiro, este projecto representa uma nova 

oportunidade de “peregrinação”, para cada pes-

soa viver e fruir a sua espiritualidade, com um 

“itinerário” próprio. Mas o trajecto foi pensado 

também para potenciar outros níveis, como o do 

contacto com a natureza e o combate à deserti-

ficação que marca várias regiões dos dois lados 

da fronteira. “como é sabido nas nossas regiões 

aqui para o norte, e na galécia está a passar-se a 

mesma coisa, estão a ficar completamente deser-

tificadas, temos muitas aldeias onde só ficaram as 

pessoas de muita idade, a juventude fugiu para 

outros sítios à procura de outras oportunidades, 

e importa reavivar um pouco este deserto verde, 

sociabilizar as pessoas e manter a dinâmica de re-

lação”, considera o sacerdote.
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EvangElho sEgundo são lucas
(lc 15,1-3.11-32)

«Este teu irmão estava morto e voltou à vida»

Comentário
A parábola do filho pródigo é o retrato vivo do amor misericordioso. A salvação que Deus nos dá começa 
em misericórdia. Somos todos ovelhas perdidas, filhos transviados, sempre em regresso à casa do Pai. 
“Encheu-se de compaixão e beijou-o”. Foi o amor que nos tocou o coração e fez voltar para Ele. Con-
vertemo-nos ao amor. O amor do Pai aparece como protagonista de toda a nossa história. Sai o Pai ao 
encontro do filho ausente, e está com ele na busca de caminhos de regresso. Para o coração do Pai até o 
mal se converte em bem. Deus perdoa sempre porque ama sempre. Quando deixasse de perdoar, deixaria 
de amar. Deixando de amar, deixaria de ser Deus. O filho mais velho entricheirou-se nas suas observâncias e 
não se rendeu ao amor do Pai. Ambos pecaram e ambos foram acolhidos pelo Pai. O mais novo converteu-
-se, o mais velho não. As nossas grandes omissões são o grande pecado contra o amor. “Pai, pequei”.

Naquele tempo,
os publicanos e os pecadores
aproximavam-se todos de Jesus, para o ouvirem.
Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre 

si, dizendo:
«este homem acolhe os pecadores e come com 

eles».
Jesus disse-lhes então a seguinte parábola:
«Um homem tinha dois filhos.
o mais novo disse ao pai:
‘Pai, dá-me a parte da herança que me toca’.
o pai repartiu os bens pelos filhos.
alguns dias depois, o filho mais novo,
juntando todos os seus haveres, partiu para um 

país distante
e por lá esbanjou quanto possuía,
numa vida dissoluta.
Tendo gastado tudo,
houve uma grande fome naquela região,
e ele começou a passar privações.
entrou então ao serviço de um dos habitantes 

daquela terra,
que o mandou para os seus campos guardar 

porcos.
Bem desejava ele matar a fome
com as alfarrobas que os porcos comiam,
mas ninguém lhas dava.
então, caindo em si, disse:
‘Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em 

abundância,
e eu aqui a morrer de fome!
Vou-me embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe:
Pai, pequei contra o céu e contra ti.
Já não mereço ser chamado teu filho,
mas trata-me como um dos teus trabalhadores’.
Pôs-se a caminho e foi ter com o pai.
ainda ele estava longe, quando o pai o viu:
encheu-se de compaixão
e correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o 

de beijos.

disse-lhe o filho:
‘Pai, pequei contra o céu e contra ti.
Já não mereço ser chamado teu filho’.
Mas o pai disse aos servos:
‘Trazei depressa a melhor túnica e vesti-lha.
Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés.
Trazei o vitelo gordo e matai-o.
comamos e festejemos,
porque este meu filho estava morto  

e voltou à vida,
estava perdido e foi reencontrado’.
e começou a festa.
ora o filho mais velho estava no campo.
Quando regressou,
ao aproximar-se da casa, ouviu a música  

e as danças.
chamou um dos servos e perguntou-lhe o que 

era aquilo.
o servo respondeu-lhe:
‘o teu irmão voltou
e teu pai mandou matar o vitelo gordo,
porque ele chegou são e salvo’.
ele ficou ressentido e não queria entrar.
então o pai veio cá fora instar com ele.
Mas ele respondeu ao pai:
‘Há tantos anos que eu te sirvo,
sem nunca transgredir uma ordem tua,
e nunca me deste um cabrito
para fazer uma festa com os meus amigos.
e agora, quando chegou esse teu filho,
que consumiu os teus bens com mulheres  

de má vida,
mataste-lhe o vitelo gordo’.
disse-lhe o pai:
‘Filho, tu estás sempre comigo,
e tudo o que é meu é teu.
Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos,
porque este teu irmão estava morto  

e voltou à vida,
estava perdido e foi reencontrado’».

Palavra da salvação

o projecto também tem aspirações 

ao nível do património, no sentido de 

“manter vivo” todo um conjunto de igre-

jas e outras estruturas religiosas e cultu-

rais que podem ser encontradas ao longo 

do caminho. “aqui estamos a falar de 

duas vertentes: do património edificado, 

material, mas também há muito patrimó-

nio imaterial que nós pensamos que se 

pode recuperar, e que é feito de canções, 

de contos, de imaginações, de lendas, de 

historietas ou de epopeias que se contam 

e que nós também queremos de alguma 

forma recuperar”, aponta o cónego José 

Paulo abreu.

Para dar suporte a esta nova via de pe-

regrinação, já foi criada a associação Via 

Mariana, que conta com elementos prove-

nientes da região do Minho e da galiza e é 

presidida pela portuguesa Maria José silva.

Neste momento, a prioridade é dotar 

cada um dos santuários presentes no per-

curso de todas as condições para acolher 

os peregrinos, não só ao nível da abertura 

e manutenção dos espaços mas também 

no plano da informação prestada às pes-

soas, para que fiquem a conhecer a histó-

ria que está por detrás de cada devoção 

mariana. “a nossa esperança é que o pe-

regrino, compulsando esta informação que 

lhe é fornecida, possa sentir uma proximi-

dade maior com quem preside a cada san-

tuário, experienciando a fé de cada local e 

o amor, a afeição que as pessoas têm em 

cada local por Nossa senhora. Que isso de 

alguma forma possa contagiar os peregri-

nos”, realça o padre José Paulo abreu. os 

promotores desta iniciativa têm a convic-

ção de que esta Via Mariana vai afirmar-se 

no futuro como um ponto privilegiado de 

passagem para milhares de peregrinos, e 

por isso querem apostar também na cria-

ção de algumas infra-estruturas de apoio, 

sobretudo espaços onde os peregrinos 

possam tomar banho e retemperar forças 

depois da jornada.

Para já, foi posta à disposição dos pe-

regrinos uma aplicação móvel com todas 

as informações relacionadas com o per-

curso, para que as pessoas sigam sempre 

na rota certa, que pode ser feita também 

de bicicleta ou a cavalo, por exemplo. 

“o caminho está todo desbravado e assi-

nalado (a sinalética é composta por uma 

seta amarela e azul) mas o peregrino ao 

partir, e ao ser-lhe dada a credencial, vai 

receber um código para uma aplicação de 

telemóvel, que funciona mesmo onde não 

houver rede, que o conduzirá sem qual-

quer problema desde o ponto de partida 

até ao destino”, completa o cónego José 

Paulo abreu.

LS/JCP



AgENdA PArA MArço

Quaresma

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
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terraço para ver se o filho voltava! então comove-se 
ao vê-lo, corre ao seu encontro, abraça -o e beija-o. 
Quanta ternura! e este filho tinha-se comportado 
muito mal. Mas o pai recebe-o assim.

o pai tem para com o filho maior, que ficou 
sempre em casa, a mesma atitude, o qual agora está 
indignado e contesta porque não compreende e não 
partilha toda aquela bondade em relação ao irmão 
que tinha errado. o pai vai ao encontro também 
deste filho e recorda-lhe que eles estiveram sempre 
juntos, têm tudo em comum (v. 31), mas é preciso 
receber com alegria o irmão que finalmente voltou 
para casa. e isto faz-me pensar numa coisa: quando 
alguém se sente pecador, se sente deveras insignifi-
cante, ou como ouvi alguém dizer — tantos: «Padre, 
eu sou uma imundície!», então chegou o momento 

de ir ter com o Pai. ao contrário, quando 
alguém se sente justo — «eu fiz sempre tudo 
bem...» —, o Pai vem de igual modo procurar-
-nos, porque aquela atitude de se sentir justo 
não é boa: é a soberba! Vem do diabo. o Pai 
espera aqueles que se reconhecem pecadores 
e vai procurar os que se sentem justos. É assim 
o nosso Pai!

Pode-se divisar nesta parábola também 
um terceiro filho. Um terceiro filho? e onde? 
está escondido! É aquele que «não considera 
privilégio ser igual a deus... aniquilou-se a si 
mesmo, tomando a condição de servo» (Fl 2, 
6-7). este Filho-servo é Jesus! É a extensão dos 
braços e do coração do Pai: ele acolheu o pró-
digo e lavou os seus pés sujos; ele preparou o 
banquete para a festa do perdão. ele, Jesus, 

ensina -nos a ser «misericordiosos como o Pai».
a figura do pai da parábola revela o coração 

de deus. ele é o Pai misericordioso que em Jesus 
nos ama além de qualquer medida, espera sempre 
a nossa conversão todas as vezes que erramos; 
aguarda a nossa volta quando nos afastamos d’ele 
pensando que o podemos dispensar; está sempre 
pronto a abrir-nos os seus braços independente-
mente do que tiver acontecido. como o pai do 
evangelho, também deus continua a considerar-
nos seus filhos quando nos perdemos, e vem ao 
nosso encontro com ternura quando voltamos para 
ele. e fala-nos com tanta bondade quando nós pen-
samos que somos justos. os erros que cometemos, 
mesmo se forem grandes, não afectam a fidelidade 
do seu amor. Que no sacramento da reconcilia-
ção possamos voltar a partir sempre de novo: ele 
acolhe-nos, restitui-nos a dignidade de seus filhos 
e diz-nos: «Vai em frente! Fica em paz! levanta-te, 
vai em frente!».

Neste espaço de Quaresma que ainda nos 
separa da Páscoa, somos chamados a intensificar o 
caminho interior de conversão. deixemo-nos alcan-
çar pelo olhar cheio de amor do nosso Pai, e volte-
mos para ele com todo o coração, rejeitando qual-
quer compromisso com o pecado. a Virgem Maria 
nos acompanhe até ao abraço regenerador com a 
Misericórdia divina. ☐

Fala o PaPa FraNcisco 

angelus

iV domingo da Quaresma

Praça de são Pedro

6 de Março de 2016

«a figura do pai da parábola  
revela o coração de deus. Ele é o Pai 

misericordioso que em Jesus nos ama além  
de qualquer medida, espera sempre a nossa 

conversão todas as vezes que erramos»

No capítulo 15 do evangelho de lucas encontramos 
três parábolas da misericórdia: a da ovelha reencon-

trada (vv. 4-7), a da moeda reencontrada (vv. 8-10), 
e a grande parábola do filho pródigo, ou melhor, 
do pai misericordioso (vv. 11-32). Hoje, seria bom 
que cada um de nós pegasse no evangelho, este 
capítulo 15 do evangelho segundo lucas, e lesse 
as três parábolas. dentro do percurso quaresmal, o 
evangelho apresenta-nos precisamente esta última 
parábola do pai misericordioso, que tem por prota-
gonista um pai com os seus dois filhos. a narração 
faz-nos compreender algumas características deste 
pai: é um homem sempre disposto a perdoar e que 
espera contra qualquer esperança. antes de tudo, 
faz admirar a sua tolerância face à decisão do filho 
mais jovem de sair de casa: teria podido opor-se, 
sabendo que era muito imaturo, um jovem, ou pro-
curar algum advogado para não lhe dar a herança, 
estando ainda vivo. ao contrário, permite que ele 
parta, mesmo prevendo os riscos possíveis. assim 
age deus connosco: deixa-nos livres, até de errar, 
porque ao criar-nos concedeu-nos o grande dom 
da liberdade. compete a nós fazer dela um bom 
uso. este dom da liberdade que deus nos concede 
surpreende-me sempre.

Mas o afastamento daquele filho é só físico; o 
pai leva-o sempre no coração; espera confiante o seu 
regresso; perscruta a estrada na esperança de o ver. 
e um dia o vê comparecer ao longe (cf. v. 20). Mas 
isto significa que este pai, todos os dias, subia ao 

•


