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«Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lho,
fazendo o mesmo com os peixes»

e d i T o r i a l

Com Deus, ou como os animais

agora que, depois da Páscoa, se faz sentir entre nós 
uma meteorologia mais aprazível e chega a altura 
das ancestrais festividades do estio, prepara-se igual-
mente o tempo propício para a realização de um dos 
mais peculiares dos nossos sacramentos — refiro -me, 
como é óbvio, ao casamento. e pretendo chamar-lhe 
aqui “peculiar” não por qualquer pormenor do seu 
estatuto, da sua história ou da sua natureza, mas 
pelo conceito que dele continua a formar uma boa 
parte da nossa comunidade.

se é verdade que não possa existir algo de mais 
natural para a humanidade do que a união de um 
homem e de uma mulher, é um pouco mais curioso 
que a esse facto aparentemente tão comum se 
tenha sobreposto em todas as civilizações o carácter 
de uma importante instituição. assim, e sem preten-
der esboçar qualquer tipo de interpretação sobre o 
assunto, torna-se realmente interessante verificar 
como a nossa actual sociedade ocidental dita “avan-
çada” se coloca à margem de tão vincada tendência. 
ainda que, de alguma forma, se procure preservar 
o carácter solene da “cerimónia” através do fausto 
dos respectivos festejos, na verdade, enquanto ins-
tituição, a união de um homem e de uma mulher 
encontra -se hoje reduzida a uma vulgar formalidade 
que se pode desfazer no dia seguinte. ora, é precisa-
mente no contraste entre o carácter transcendente 
que a dimensão sacramental impõe ao casamento 
cristão e a banalidade biológica a que a nossa so-
ciedade materialista e egoísta o pretende reduzir 
que sobressai a “peculiaridade” que desejo referir 
e se reflecte no atractivo que o primeiro continua a 
apresentar para muitas pessoas que, quanto a tudo 
o resto, preferem viver a sua fé de forma particular.

Torna-se, portanto, significativo constatar como 
o sacramento do casamento tende a assumir o 
papel mais incontornável de todos eles, enquanto o 
baptismo se prefere deixar ao critério do indivíduo 
“quando chegar à idade da razão”, a eucaristia é 
abandonada sob o pretexto de ser “não praticante” 
ou preferir uma relação directa com deus, a reconci-
liação vista como uma violação da privacidade ou da 
autonomia individual, a confirmação simplesmente 
ignorada, a ordem considerada uma manifestação 
de loucura e a unção dos doentes como uma supers-
tição a trocar por mais assíduas visitas ao médico.

de forma quase instintiva, talvez a união dos 
sexos seja sentida como a mais imediata manifesta-
ção da vocação do ser humano para o futuro, para a 
eternidade, e nela se jogue mais visivelmente o nosso 
estatuto especificamente humano ou meramente 
animal. como cristãos, não nos devemos esquecer, 
porém, que o casamento só adquire verdadeiro sen-
tido quando integrado naquela realidade mais vasta 
que representam todas as manifestações da genero-
sidade de deus neste mundo.
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Naquele tempo,
Jesus manifestou-se outra vez aos  

seus discípulos,
junto do mar de Tiberíades.
Manifestou-se deste modo:
estavam juntos simão Pedro e Tomé,  

chamado dídimo,

Natanael, que era de caná da galileia,
os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos  

de Jesus.
disse-lhes simão Pedro: «Vou pescar.»
eles responderam-lhe: «Nós vamos contigo.»
saíram de casa e subiram para o barco,
mas naquela noite não apanharam nada.

salmo rEsponsorial
(sl 29,2.4-6.11-12a.13b)

Refrão: «Eu vos louvarei, senhor, porque me salvastes»

eu Vos glorifico, senhor, porque me salvastes ¶
e não deixastes que de mim se regozijassem os inimigos.
Tirastes a minha alma da mansão dos mortos, ¶
vivificastes-me para não descer à cova. ¶

¶ refrão

cantai salmos ao senhor, vós os seus fiéis, ¶
e dai graças ao seu nome santo. ¶
a sua ira dura apenas um momento ¶
e a sua benevolência a vida inteira. ¶
ao cair da noite vêm as lágrimas ¶
e ao amanhecer volta a alegria. ¶

¶ refrão

ouvi, senhor, e tende compaixão de mim, ¶
senhor, sede Vós o meu auxílio. ¶
Vós convertestes em júbilo o meu pranto: ¶
senhor, meu deus, eu Vos louvarei eternamente. 

¶ refrão ¶

rafael, A Pesca Milagrosa, 1515
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ao romper da manhã, Jesus apresentou-se  
na margem,

mas os discípulos não sabiam que era ele.
disse-lhes Jesus:
«rapazes, tendes alguma coisa de comer?»
eles responderam: «Não.»
disse-lhes Jesus:
«lançai a rede para a direita do barco  

e encontrareis.»
eles lançaram a rede
e já mal a podiam arrastar por causa da 

abundância de peixes.
o discípulo predilecto de Jesus disse a Pedro:
«É o senhor».
simão Pedro, quando ouviu dizer que era  

o senhor,
vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se  

ao mar.
os outros discípulos,
que estavam apenas a uns duzentos côvados  

da margem,
vieram no barco, puxando a rede com os peixes.
Quando saltaram em terra,
viram brasas acesas com peixe em cima, e pão.
disse-lhes Jesus:
«Trazei alguns dos peixes que apanhastes 

agora».
simão Pedro subiu ao barco
e puxou a rede para terra,
cheia de cento e cinquenta e três grandes 

peixes;
e, apesar de serem tantos, não se rompeu  

a rede.
disse-lhes Jesus: «Vinde comer».
Nenhum dos discípulos se atrevia a  

perguntar-lhe:
«Quem és Tu?»,
porque bem sabiam que era o senhor.
Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lho,
fazendo o mesmo com os peixes.
esta foi a terceira vez
que Jesus se manifestou aos seus discípulos,
depois de ter ressuscitado dos mortos.

depois de comerem,
Jesus perguntou a simão Pedro:
«simão, filho de João, tu amas-Me mais  

do que estes?».
ele respondeu-lhe:
«sim, senhor, Tu sabes que Te amo».
disse-lhe Jesus: «apascenta os meus cordeiros».
Voltou a perguntar-lhe segunda vez:
«simão, filho de João, tu amas-Me?».
ele respondeu-lhe:
«sim, senhor, Tu sabes que Te amo».
disse-lhe Jesus: «apascenta as minhas ovelhas».
Perguntou-lhe pela terceira vez:
«simão, filho de João, tu amas-Me?».
Pedro entristeceu-se
por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se 

o amava
e respondeu-lhe:
«senhor, Tu sabes tudo, bem sabes que Te 

amo».
disse-lhe Jesus: «apascenta as minhas ovelhas.
em verdade, em verdade te digo:
Quando eras mais novo,
tu mesmo te cingias e andavas por onde querias;
mas quando fores mais velho,
estenderás a mão e outro te cingirá
e te levará para onde não queres».
Jesus disse isto para indicar o género de morte
com que Pedro havia de dar glória a deus.
dito isto, acrescentou: «segue-Me».

Palavra da salvação

Comentário
Celebra hoje a liturgia três aparições de Cristo ressuscitado. Pela sua Ressurreição, o Cordeiro imolado senta-
-se no trono com o Pai. Cristo glorioso é o Senhor da história, o primogénito da nova criação. O testemunho 
dos Apóstolos e da Igreja leva aos homens de sempre a aparição do Senhor. Cristo é o Libertador, que vem 
abrir prisões, soltar cadeias. “Jesus apresentou-se na margem.” A Ressurreição continua. Acontece na vida 
como nas margens de um lago. Cristo é a surpresa de todas as horas. Toda a realidade humana é aparição de 
Cristo ressuscitado. “Lançai as redes e encontrareis.” Os discípulos assim fizeram e encontraram. A obediência 
da fé opera em nós maravilhas e revela a glória do Senhor. O êxito consiste em obedecer. A dificuldade é 
amar. Uma palavra nos basta: “É o Senhor!” — “Simão, tu amas-me?” É o exame final. O primado de Pedro 
decide-se no amor. Quem mais amar, esse será o primeiro. Seremos examinados no amor.

Bartolomé esteban Murillo,  

São Pedro em Lágrimas, c. 1655

40 ANOS DA PARÓQUIA DE 
NOSSA SENHORA DA AREOSA

— O caminho faz-se caminhando —

A Grande Festa do Domingo da Misericórdia

esta semana decidi fazer uma paragem na habi-

tual história dos 40 anos da Paróquia, que conti-

nuará, se deus quiser, em próximos capítulos.

Neste tempo especial de alegria pascal pela 

certeza da ressurreição de Jesus, que é conhecido 

desde o antigo Testamento como o deus da Mise-

ricórdia, pensei que seria interessante partilhar as 

razões e origens desta festa que se vai espalhando 

pelo mundo inteiro.

era uma vez uma rapariga chamada Faustina 

Kowalska, filha de uma família pobre e numerosa, 

que nasceu no dia 25 de agosto de 1905, em glo-

gowiec, Polónia. a misericórdia divina revelou-se 

manifestamente na sua vida. impedida pelos pais 

de se tornar religiosa como era sua vocação, teve 

uma vida difícil até ao dia 1 de agosto de 1925, 

quando partiu para Varsóvia e ingressou no con-

vento das irmãs de Nossa senhora da Misericór-

dia. aí tomou o nome de Maria Faustina, ao qual 

acrescentou “do santíssimo sacramento”, tendo 

em vista seu grande amor a Jesus presente no 

sacrário. Trabalhou em diversas casas da congre-

gação. amante do sacrifício, sempre obediente às 

suas superioras, serviu na cozinha, no quintal e 

na portaria, sempre alegre, serena, humilde, sub-

missa à vontade de deus.

a irmã Faustina teve muitas experiências mís-

ticas nas quais Jesus, através de suas aparições, ia 

recordando à humilde religiosa o grande mistério 

da Misericórdia divina. Um dos seus confesso-

res, o padre sopocko, pediu-lhe que escrevesse 

as suas vivências num diário espiritual, no qual 

descreveu essas vivências místicas e que hoje fe-

lizmente se encontra publicado com o título de 

Diário de Santa Faustina.

os dez últimos anos da sua vida foram parti-

cularmente difíceis. No dia 5 de outubro de 1938 

sussurrou à irmã enfermeira: “Hoje o senhor me 

receberá”. e assim aconteceu. Muito tempo pas-

sou com tanta riqueza escondida, até ao dia 18 de 

abril de 1993, em que foi beatificada pelo papa 

João Paulo ii e pelo mesmo canonizada a 30 de 

abril de 2000, denominada agora como santa 

Faustina, a “apóstola da divina Misericórdia”. No 

ano Jubilar de 2000, o nosso hoje são João Paulo 

ii determinou que em todo o mundo o Segundo 

Domingo da Páscoa recebesse o nome de Do-

mingo da Divina Misericórdia.

Não podemos esquecer que foi justamente na 

vigília do domingo da divina Misericórdia do ano 

de 2005, depois de ter iniciado a celebração desse 

domingo com o canto de Vésperas e a celebração 

da eucaristia, que o papa João Paulo ii partiu para 

a casa do Pai. Muitos são aqueles que interpretam 

esse evento como um sinal confirmativo do culto 

da divina Misericórdia.



desorientação, o desânimo, o sentido de impotência 
que se tinham acumulado no ânimo dos discípulos. 
a presença de Jesus ressuscitado transforma todas 
as coisas: a escuridão é vencida pela luz, o traba-
lho inútil torna-se de novo frutuoso e prometedor, o 
sentido de cansaço e de abandono deixa lugar a um 
novo impulso e à certeza de que ele está connosco.

a partir de então, estes mesmos sentimentos 
animam a igreja, a comunidade do ressuscitado. 
Todos nós somos a comunidade do ressuscitado! 
se por vezes, à primeira impressão, pode parecer 
que as trevas do mal e a fadiga do dia-a-dia têm 
a supremacia, a igreja sabe com certeza que sobre 
quantos seguem o senhor Jesus já resplandece a luz 
da Páscoa que não conhece ocaso. o grande anún-
cio da ressurreição infunde nos corações dos cren-
tes uma alegria íntima e uma esperança invencível. 
Verdadeiramente cristo ressuscitou! Também hoje a 

igreja continua a fazer ressoar este anúncio jubiloso: 
a alegria e a esperança continuam a escorrer nos 
corações, nos rostos, nos gestos, nas palavras. Todos 
nós, cristãos, estamos chamados a comunicar esta 
mensagem de ressurreição a quantos encontramos, 
sobretudo a quem sofre, aos que estão sozinhos, 
a quantos se encontram em condições precárias, 
aos doentes, aos refugiados, aos marginalizados. 
a todos façamos chegar um raio da luz de cristo 
ressuscitado, um sinal do seu poder misericordioso.

ele, o senhor, renove também em nós a fé 
pascal. Nos torne cada vez mais conscientes da 
nossa missão ao serviço do evangelho e dos irmãos; 
nos encha do seu espírito santo para que, ampa-
rados pela intercessão de Maria, com toda a igreja 
possamos proclamar a grandeza do seu amor e a 
riqueza da sua misericórdia. ☐

Fala o PaPa FraNcisco 

RegIna coelI

iii domingo de Páscoa

Praça de são Pedro

10 de abril de 2016

«a presença de Jesus ressuscitado  
transforma todas as coisas: a escuridão  

é vencida pela luz, o sentido de cansaço e  
de abandono deixa lugar a um novo impulso 

e à certeza de que Ele está connosco»

o evangelho de hoje narra a terceira aparição de 
Jesus ressuscitado aos discípulos, nas margens do 
lago da galileia, com a descrição da pesca milagrosa 
(cf. Jo  21,1-19). a narração é inserida no âmbito 
da vida diária dos discípulos, que voltaram à sua 
terra e ao seu trabalho de pescadores, depois dos 

dias perturbadores da paixão, morte e ressurreição 
do senhor. Para eles era difícil compreender o que 
tinha acontecido. Mas, quando tudo parecia ter 
terminado, é ainda Jesus quem «procura» de novo 
os seus discípulos. É ele que os vai procurar. desta 
vez encontra -os junto do lago, onde eles passaram 
a noite nos barcos sem pescar nada. as redes vazias 
são, num certo sentido, como que o balanço da 
sua experiência com Jesus: conheceram-no, tinham 
deixado tudo para o seguir, cheios de esperança... 
e agora? sim, tinham-no visto ressuscitado, mas 
depois pensavam: «Foi embora e deixou-nos... Foi 
como que um sonho...»

Mas eis que ao alvorecer Jesus se apresenta 
na margem do lago; e eles não o reconhecem (cf. 
v. 4). Àqueles pescadores, cansados e desiludidos, 
o senhor diz: «lançai a rede à direita do barco e 
achareis» (v. 6). os discípulos confiaram em Jesus e 
o resultado foi uma pesca incrivelmente abundante. 
a este ponto João, dirigindo-se a Pedro, diz: «É o 
senhor!» (v. 7). imediatamente Pedro lança-se à 
água e nada até à margem, na direção de Jesus. 
Naquela exclamação: «É o senhor!», há todo o 
entusiasmo da fé pascal, cheia de alegria e de 
admiração, que contrasta em grande medida com a 
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Nos dias 2 a 6 de abril de 2008 realizou -se o 

primeiro congresso internacional da Misericórdia 

na sala Paulo Vi, no Vaticano, no qual o cardeal 

christoph schonborn, arcebispo de Viena, salien-

tou que a data da abertura do congresso, 2 de 

abril, foi escolhida para coincidir com o terceiro 

aniversário da morte do papa João Paulo ii. o 

arcebispo de Viena fundamentou esta iniciativa 

com palavras do papa Wojtyla: «Não há nenhuma 

outra fonte de esperança para a humanidade a 

não ser através da Misericórdia de deus».

este congresso teve uma dimensão inter-reli-

giosa, com a participação de judeus, muçulmanos, 

budistas e hinduístas, constituindo assim “uma 

ponte para outras religiões, alcançando também 

agnósticos e ateus” e naturalmente também uma 

componente ecuménica, com a participação de 

cristãos de outras confissões, nomeadamente 

ortodoxos. aliás, na conferência de imprensa de 

anúncio do congresso, o secretário-geral, padre 

chocholski, revelou já ter apresentado pessoal-

mente a iniciativa ao patriarca alexis ii de Mos-

covo e da igreja ortodoxa russa, que terá ficado 

“muito entusiasmado”.

a finalidade do congresso foi a de contribuir 

para a redescoberta da essência do evangelho e 

generalizar a mensagem da Misericórdia junto do 

maior número possível de pessoas, porque, como 

declarou o padre chocholski, «a misericórdia 

pode mudar o mundo».

a 30 de novembro 1980 foi divulgada a carta 

encíclica Dives In misericordia do sumo pon-

tífice João Paulo ii, na qual podemos ler: “em 

nenhum momento e em nenhum período da 

história, especialmente numa época tão crítica 

como a nossa, podemos esquecer que a ora-

ção é um grito de súplica à misericórdia de 

Deus, perante as múltiplas formas do mal que 

pesam sobre a humanidade e a ameaçam. Tal 

é o direito e o dever da igreja, em cristo Jesus: 

direito e dever para com deus e para com os 

homens. Quanto mais a consciência humana, 

vítima da secularização, esquecer o próprio signi-

ficado da palavra «misericórdia», e quanto mais, 

afastando-se de deus, se afastar do mistério da 

misericórdia, tanto mais a igreja tem o direito e 

o dever de apelar «com grande clamor» para o 

deus da misericórdia. este «grande clamor», ele-

vado até deus para implorar a sua misericórdia 

tem de caracterizar a igreja do nosso tempo. a 

mesma igreja professa e proclama que a ma-

nifestação clara de tal misericórdia se verificou 

em Jesus crucificado e ressuscitado, isto é, no 

Mistério Pascal. É este Mistério que contém em 

si a mais completa revelação da misericórdia, 

isto é, daquele amor que é mais forte do que 

a morte, mais poderoso do que o pecado e que 

todo o mal, do amor que ergue o homem das 

suas quedas, mesmo mais profundas, e o liberta 

das maiores ameaças.” e continua: “o homem 

(continua na p. seguinte)
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(A Grande Festa — continuação da p. anterior)

contemporâneo sente estas ameaças. o que se disse 

acima a este propósito não é mais do que simples 

esboço. o homem contemporâneo interroga-se com 

profunda ansiedade quanto à solução das terríveis 

tensões que se acumulam sobre o mundo e se en-

trecruzam nos caminhos da humanidade. se algumas 

vezes o homem não tem a coragem de pronunciar a 

palavra «misericórdia», ou não lhe encontra equiva-

lente na sua consciência despojada de todo o sen-

tido religioso, ainda se torna mais necessário que a 

igreja pronuncie esta palavra, não só em nome pró-

prio, mas também em nome de todos os homens 

contemporâneos.”

e não posso deixar de concluir continuando a 

citar: “Para experimentar o amor, é preciso passar por 

ali: deixar-se perdoar. deixar-se perdoar: eu pergunto 

a mim e a cada um de vós: eu deixo -me perdoar? Para 

experimentar aquele amor, é preciso passar por aí: eu 

deixo-me perdoar? Mas, padre, ir confessar-se parece 

difícil... diante de deus somos tentados a fazer como 

os discípulos no evangelho: trancarmo-nos por detrás 

de portas fechadas. eles faziam isso por temor, e nós 

também temos medo, vergonha de abrir-nos e con-

tar os nossos pecados. Que o senhor nos dê a graça 

de compreender a vergonha: de vê-la não como uma 

porta fechada, mas como o primeiro passo do en-

contro.” “Não acreditas que a misericórdia é maior 

do que a tua miséria? estás reincidente no pecado? 

sê reincidente em clamar por misericórdia, e veremos 

quem leva a melhor!” e depois – quem conhece o sa-

cramento do perdão assim o sabe – não é verdade que 

tudo permaneça como antes. Em cada perdão rece-

bemos novo alento, somos encorajados, pois nos 

sentimos cada vez mais amados, mais abraçados 

pelo Pai.”

em 17 de agosto de 2002, o papa João Paulo  ii, 

visitou o santuário da divina Misericórdia em cracó-

via, na Polónia. Na ocasião, realizou o ato solene de 

entrega do destino do mundo à divina Misericórdia. 

Na sua homilia o pontífice sublinhou a ideia de que 

a misericórdia divina é o “atributo máximo de deus 

omnipotente”, e reafirmou, usando as palavras de 

santa Faustina, que a Misericórdia divina, é “a doce 

esperança para o homem pecador” (Diário, 951). a 

devoção à divina Misericórdia foi pedida por Jesus à 

irmã Faustina Kowalska, na Polónia.

as formas dessa devoção, de extrema eficácia à 

salvação das almas, são: a veneração da imagem que 

Jesus ordena que santa Faustina pinte com a legenda 

”Jesus eu confio em vós”, a Festa (1.º domingo depois 

da Páscoa), a Novena e o Terço da Misericórdia, se pos-

sível rezado às três horas da tarde.

a Festa da misericórdia

o Diário da irmã Faustina contém pelo menos quinze 

ocasiões nas quais se refere ao pedido do senhor para 

que fosse oficialmente estabelecida em toda a igreja 

a “Festa da Misericórdia”. disse ele: “desejo que a 

Festa de Misericórdia seja refúgio e abrigo para todas 

as almas, especialmente para os pecadores. Nesse dia 

estão abertas as entranhas da minha Misericórdia. 

derramo todo o mar de graças nas almas que se apro-

ximarem da fonte da minha Misericórdia. a alma que 

se confessar e comungar alcançará o perdão das cul-

pas e castigos. Nesse dia estão abertas todas as com-

portas divinas, pelas quais fluem as graças.”

“Que nenhuma alma tenha medo de se apro-

ximar de Mim, ainda que seus pecados sejam como 

escarlate... a Festa da Misericórdia saiu das minhas 

entranhas...”

“desejo que seja celebrada solenemente no pri-

meiro domingo depois da Páscoa. a humanidade não 

terá paz enquanto não se voltar à fonte da minha Mi-

sericórdia” (Diário, 699).

Jesus também pediu que a Festa da divina Miseri-

córdia fosse precedida por uma novena à divina Mise-

ricórdia, a ser iniciada na sexta-Feira santa. ele deu à 

irmã Faustina uma intenção pela qual rezar a cada dia 

da Novena. em seu diário, a irmã Faustina relata que 

Jesus lhe disse: “em cada dia da novena, conduzirás ao 

Meu coração um grupo diferente de almas e as mer-

gulharás no oceano da minha Misericórdia. eu condu-

zirei todas as almas à casa do meu Pai... Por minha 

parte, nada negarei a nenhuma daquelas almas que 

tu conduzirás à fonte da minha Misericórdia. cada dia 

pedirás a meu Pai, pela minha amarga Paixão, graças 

para essas almas” (Diário, 1209).

a Hora da misericórdia

em 1933, deus ofereceu a irmã Faustina uma im-

pressionante visão de sua Misericórdia. a irmã 

conta-nos: “Vi uma grande luz, e nela deus Pai. 

entre esta luz e a Terra vi Jesus pregado na cruz de 

tal maneira que deus, querendo olhar para a Terra, 

tinha que olhar através das chagas de Jesus. e com-

preendi que, somente por causa de Jesus, deus está 

abençoando a Terra.”

“Às três horas da tarde implora à Minha Misericór-

dia, especialmente pelos pecadores, e, ao menos por 

um breve tempo, reflete sobre a Minha Paixão, espe-

cialmente sobre o abandono em que Me encontrei no 

momento da agonia. essa é a hora da grande Miseri-

córdia para o mundo inteiro. Nessa hora nada negarei 

à alma que Me pedir em nome da Minha Paixão.”

o Terço da misericórdia

em 13 de setembro de 1935, a irmã Faustina escreve: 

“eu vi um anjo, o executor da cólera de deus... a 

ponto de atingir a Terra... comecei então a implorar 

intensamente a deus pelo mundo, com palavras que 

ouvia interiormente. À medida em que assim rezava, 

vi que o anjo ficava desamparado, e não mais podia 

executar a justa punição...”

No dia seguinte, uma voz interior ensinou-lhe esta 

oração com as contas do rosário: o Terço da Misericór-

dia. disse Jesus à irmã Faustina: “Pela recitação desse 

Terço agrada-me dar tudo que Me pedem. Quando o 

recitarem os pecadores empedernidos, encherei suas 

almas de paz, e a hora da morte deles será feliz...

Quando rezarem este Terço junto aos agonizantes, 

eu me colocarei entre o Pai e a alma agonizante, não 

como justo Juiz, mas como salvador misericordioso”. 

este terço é rezado no terço comum, substituindo as 

orações do terço como indicado:

No início — Pai Nosso, ave-Maria, credo.

Nas contas do Pai Nosso — eterno Pai, eu Vos 

ofereço o corpo e sangue, alma e divindade, de Vosso 

diletíssimo Filho, Nosso senhor Jesus cristo em expia-

ção de nossos pecados e dos do mundo inteiro.

Nas contas da Ave-Maria — Pela sua dolorosa 

Paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.

Ao fim do terço, rezar três vezes — deus 

santo, deus Forte, deus imortal, tende piedade de nós 

e do mundo inteiro.

E, por fim, a petição — Ó sangue e água que jor-

raste do coração de Jesus como fonte de Misericórdia 

para nós, eu confio em Vós.

será esclarecedor concluir com o nosso papa 

Francisco no santuário da divina Misericórdia, em 

cracóvia, Polónia, por ocasião da Jornada Mundial da 

Juventude de 2016, em cracóvia. improvisou então 

um discurso para a multidão que o aclamava, incen-

tivando a nunca nos afastarmos de Jesus: “Bom dia a 

todos, o senhor hoje quer-nos fazer sentir mais pro-

fundamente a sua grande misericórdia”, disse Fran-

cisco sob os aplausos dos fiéis e peregrinos reunidos 

no quarto dia da sua visita apostólica à Polónia. “Não 

nos deixemos nunca afastar de Jesus, embora pense-

mos que por causa dos nossos pecados e das nossas 

faltas somos o pior.”

MMA
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Breves Anotações Sobre  
as Indulgências

a igreja, com a autoridade que lhe foi conferida 

por cristo de dispensadora dos méritos da reden-

ção, para ajudar seus filhos a alcançarem o Paraíso, 

concede-lhes, através das indulgências, a possibili-

dade de se libertarem das culpas temporais já nesta 

vida terrena.

Na base deste ato da igreja, existe uma ló-

gica do dom que é compreendida na sobrenatural 

unidade do corpo Místico de cristo, na comunhão 

de auxílio, de expiação, de preces e de benefícios 

entre os fiéis, e da qual somos participantes. du-

rante o domingo da Misericórdia somos convida-

dos a intensificar a nossa participação nessa comu-

nhão dos santos que professamos no credo.

É o próprio Jesus que manifesta a sua vontade 

sobre a indulgência plenária a santa Faustina: “de-

sejo conceder indulgência plenária às almas que se 

confessarem e receberem a santa comunhão na 

Festa da Minha misericórdia” (Diá rio, 1109). Para 

fazer com que vivêssemos mais intensamente esta 

celebração, o papa são  João Paulo ii estabeleceu 

em 2002, através de um decreto com “vigor per-

pétuo”, que este domingo da divina Misericórdia 

fosse enriquecido com a indulgência Plenária, 

entre outras razões, para que os fiéis pudessem 

“alimentar uma caridade crescente para com deus 

e o próximo”.

o Catecismo da Igreja Católica esclarece sobre 

as indulgências que podem ser alcançadas:

§1479 – Uma vez que os fiéis defuntos em 

vias de purificação também são membros da 

mesma comunhão dos santos, podemos ajudá-los 

obtendo para eles indulgências, para libertação das 

penas temporais devidas por seus pecados.

§1498 – Pelas indulgências, os fiéis podem 

obter para si mesmos e também para as almas do 

Purgatório, a remissão das penas temporais, seque-

las dos pecados.

§1032 – a igreja recomenda também as es-

molas e as obras de penitência em favor dos defun-

tos… “Não hesitemos  em socorrer os que partiram 

e em oferecer nossas orações por eles” (s. João 

crisóstomo, Hom. In 1Cor 41,5).

§1471 – a doutrina e a prática das indul-

gências na igreja estão estreitamente ligadas aos 

efeitos do sacramento da Penitência. “indulgência 

é a remissão, diante de deus, da pena temporal 

devida aos pecados já perdoados quanto à culpa, 

que o fiel, devidamente disposto e em certas e de-

terminadas condições, alcança por meio da igreja, 

a qual, como dispensadora da redenção, distribui e 

aplica, com autoridade, o tesouro das satisfações 

de cristo e dos santos” (Paulo Vi, const. apost. In-

dulgentiarum doctrina, 2). “a indulgência é parcial 

ou plenária, conforme libera parcial ou totalmente 

da pena devida pelos pecados (Indulgentiarum 

Doctrina, 2). Todos os fiéis podem adquirir indul-

gências (…) para si mesmos ou para aplicá-las aos 

defuntos” (cdc, cân. 9).

Muito mais poderia ser acrescentado, mas o 

tema é muito extenso. o importante é que quem 

quiser aprofundá-lo possa fazer um estudo sério, 

pois há muitos materiais sobre o assunto e com 

muito interesse porque de fontes fidedignas.

recordamos a profecia de Jesus: “destruí este templo 

e eu, em três dias, o reedificarei” (Jo 2,19). e o evan-

gelista explica: “ele referia-se ao templo do seu corpo” 

(Jo 2,21). destruído na sexta feira e permanecendo no 

túmulo em dia de sábado, na aurora de domingo cum-

pre-se a profecia e o senhor, vivo e próximo, volta ao 

contacto com os seus. É esta ressurreição gloriosa que 

celebramos neste dia de Páscoa, no qual ressoa o grito 

incontido: “Jesus está vivo! aleluia.”

como se chegou a esta certeza? o evangelho dá-

nos pistas: a percepção de Maria Madalena, a pedra 

de acesso ao túmulo retirada, as ligaduras no chão, o 

sudário enrolado. são estes “sinais” que levam à com-

preensão e aceitação do mistério. sinais para alguns 

insuficientes, pois não demonstram laboratorial ou 

matematicamente, mas plenamente reveladores para 

quem os vive a partir da experiência da proximidade, 

da fé e do amor.

Foi o caso de João, o tal discípulo que chegou ao 

túmulo em primeiro lugar e que “viu e acreditou”. Que 

fez correr João, porventura apelidado de louco pelos 

comerciantes da estreita rua que, da cidade velha de 

Jerusalém, saía em direção ao monte calvário? o mais 

jovem dos apóstolos foi o único que tinha vivido de 

perto os dramas do julgamento, crucifixão e sepul-

tura do senhor. Fez-se «próximo» de Jesus, quando 

os outros se afastaram. Por amor, e só por amor, não 

abandonou o amigo nem a Mãe do amigo. Por isso, 

receber d’ele o sagrado encargo de amparar a Mãe, já 

viúva e, a partir daquele momento, sem ninguém para 

cuidar dela.

É por esta contínua presença junto do amigo que, 

para o “discípulo amado”, a fé na ressurreição se tor-

nou um dado quase natural. “Viu e acreditou”. Viu 

a partir do olhar da afetividade e acreditou confiada-

mente ou com a naturalidade com que uma criança 

acredita na mãe. É provável que a sua razão não com-

preendesse tudo, mas o amor ajudou o coração a abrir-

-se e a ver. Foi essa intuição amorosa e de proximidade 

que permitiu a João ver e acreditar antes de todos os 

outros. Nele, a alegria pascal maturou sobre uma base 

de amor fiel. Um amor que nada nem ninguém pode 

quebrar ou pôr em causa.

creio que esta continua a ser a grande via de 

acesso ao mistério central da nossa fé: o da ressur-

reição de cristo. racionalmente, nenhuma ciência a 

demonstra. Mas na proximidade existencial e amorosa 

com o senhor, «comendo e bebendo com ele», como 

invocava s. Pedro no discurso escutado na primeira 

leitura, a fé de que “deus o ressuscitou dos mortos” 

e “o constituiu juiz dos vivos e dos mortos” torna-se 

uma “absoluta certeza”. certeza pregável a “toda a 

casa de israel”, mais familiarizada com a crença na res-

surreição, mas também pregável ao ainda pagão cor-

nélio e sua família, o qual, curiosamente, o chamou à 

cosmopolita cesareia Marítima, porque se impressio-

nou com esse testemunho e se dispôs a ser batizado.

como sabemos bem, a atualidade necessita muito 

deste testemunho a ser dado por aqueles que vivem 

a tal proximidade amorosa com o senhor. Face a uma 

nova cultura de massas, por vezes de base materialista 

e hedonista, é preciso apresentar o grande “sinal” his-

tórico: ao longo de dois milénios, milhões e milhões de 

cristãos afinaram a sua existência pela “ressurreição” e 

celebraram-na ininterruptamente no próprio dia sema-

nal em que aconteceu: no primeiro dia da semana ou 

domingo. de tal forma que fé em Jesus cristo, crença 

na ressurreição, guarda do domingo como dia absolu-

tamente diferente e celebração festiva aglutinaram-se 

numa mesma unidade, qual marca identitária da cul-

tura ocidental humanista.

esta marca está a perder-se. e a perder-se em 

detrimento da dignidade pessoal e dos direitos hu-

manos. Pensemos no novo esclavagismo da laboração 

contínua, «legalmente» imposta pelos novos senhores 

do mundo que dominam a economia e, por esta, os 

governos. Pensemos como os critérios dos «turnos», 

em sectores onde, para além da ganância, nada os 

justifica, a par dos graves transtornos psicológicos do 

trabalhador e do fracionamento dos encontros fami-

liares, está a gerar a «morte do domingo», o fim dos 

ritmos semanais, a abolição dos verdadeiros momen-

tos celebrativos e o fracionamento da família e das re-

lações de amizade. o mesmo se diga da abertura dos 

supermercados e dos centros comerciais ao domingo, 

expressão de um certo subdesenvolvimento humano e 

mesmo económico. enfim, está-se a gerar uma civiliza-

ção fria, sem alma, individualista, sem profundidade de 

relações e até mesmo sem outros contactos que não 

sejam os da «realidade virtual».

caros cristãos, convoco-vos para esta tarefa ur-

gente de trazer nova alma à nossa cultura mediante 

a inserção nela da crença profunda na ressurreição. 

dizei-o a todos e vivei-a convictamente a partir da pro-

ximidade amorosa com o senhor Jesus. a Páscoa é a 

alegria do céu que irrompe sobre a terra. a Páscoa é 

a luz da esperança que desfaz as nossas trevas e an-

gústias. a Páscoa é a forma de percebermos uma nova 

comunhão entre as pessoas. Jesus está vivo! Brilhe em 

todos nós a alegria da ressurreição.

D. Manuel Linda

21 de abril de 2019

HOmIlIA DO BISPO DO PORtO NA mISSA DE PáScOA

Salvação e fé
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sendo assim, a chamada do senhor não é 
uma ingerência de deus na nossa liberdade; não 
é uma «jaula» ou um peso que nos é colocado às 
costas. Pelo contrário, é a iniciativa amorosa com 
que deus vem ao nosso encontro e nos convida a 
entrar num grande projeto, do qual nos quer tornar 
participantes, apresentando-nos o horizonte dum 
mar mais amplo e duma pesca superabundante.

com efeito, o desejo de deus é que a nossa 
vida não se torne prisioneira do banal, não se deixe 
arrastar por inércia nos hábitos de todos os dias, 
nem permaneça inerte perante aquelas opções que 
lhe poderiam dar significado. o senhor não quer 
que nos resignemos a viver o dia a dia, pensando 
que afinal de contas não há nada por que valha 
a pena comprometer-se apaixonadamente e apa-

gando a inquietação interior de procurar novas 
rotas para a nossa navegação. se às vezes nos faz 
experimentar uma «pesca miraculosa», é porque 
nos quer fazer descobrir que cada um de nós é cha-
mado – de diferentes modos – para algo de grande, 
e que a vida não deve ficar presa nas redes do sem-
sentido e daquilo que anestesia o coração. em 
suma, a vocação é um convite a não ficar parado na 
praia com as redes na mão, mas seguir Jesus pelo 
caminho que ele pensou para nós, para a nossa feli-
cidade e para o bem daqueles que nos rodeiam.

Naturalmente, abraçar esta promessa requer 
a coragem de arriscar uma escolha. sentindo-se 
chamados por ele a tomar parte num sonho maior, 
os primeiros discípulos, «deixando logo as redes, 
seguiram-No» (Mc 1,18). isto significa que, para 
aceitar a chamada do senhor, é preciso deixar-se 
envolver totalmente e correr o risco de enfrentar 
um desafio inédito; é preciso deixar tudo o que 
nos poderia manter amarrados ao nosso pequeno 
barco, impedindo-nos de fazer uma escolha defi-
nitiva; é-nos pedida a audácia que nos impele com 
força a descobrir o projeto que deus tem para a 
nossa vida. substancialmente, quando estamos 
colocados perante o vasto mar da vocação, não 
podemos ficar a reparar as nossas redes no barco 

Fala o PaPa FraNcisco

mensagem Do PaPa FRancIsco 
PaRa o 56.º DIa mUnDIal De 

oRaÇÃo Pelas VocaÇÕes

a coragem de arriscar pela promessa de deus

Queridos irmãos e irmãs!
depois da experiência vivaz e fecunda, em outubro 
passado, do sínodo dedicado aos jovens, celebra-
mos recentemente no Panamá a xxxiV Jornada 
Mundial da Juventude. dois grandes eventos que 
permitiram à igreja prestar ouvidos à voz do espí-
rito e também à vida dos jovens, aos seus interro-
gativos, às canseiras que os sobrecarregam e às 
esperanças que neles vivem.

Neste dia Mundial de oração pelas Voca-
ções, retomando precisamente aquilo que pude 
partilhar com os jovens no Panamá, desejo refletir 
sobre a chamada do senhor enquanto nos torna 
portadores duma promessa e, ao mesmo tempo, 
nos pede a coragem de arriscar com ele e por ele. 
Quero deter-me brevemente sobre estes dois aspe-
tos – a promessa e o risco –, contemplando junta-
mente convosco a cena evangélica da vocação dos 
primeiros discípulos junto do lago da galileia (cf. 
Mc 1,16-20).

dois pares de irmãos – simão e andré, junta-
mente com Tiago e João – estão ocupados na sua 
faina diária de pescadores. Nesta cansativa profis-
são, aprenderam as leis da natureza, desafiando-
-as quando os ventos eram contrários e as ondas 
agitavam os barcos. em certos dias, a pesca abun-
dante recompensava da árdua fadiga, mas, outras 
vezes, o trabalho duma noite inteira não bastava 
para encher as redes e voltava-se para a margem 
cansados e desiludidos.

estas são as situações comuns da vida, onde 
cada um de nós se confronta com os desejos que 
traz no coração, se empenha em atividades que 
– espera – possam ser frutuosas, se adentra num 
«mar» de possibilidades sem conta à procura da 
rota certa capaz de satisfazer a sua sede de felici-
dade. Às vezes goza-se duma pesca boa, enquanto 
noutras é preciso armar-se de coragem para gover-
nar um barco sacudido pelas ondas, ou lidar com a 
frustração de estar com as redes vazias.

como na história de cada vocação, também 
neste caso acontece um encontro. Jesus vai pelo 
caminho, vê aqueles pescadores e aproxima-se... 
sucedeu assim com a pessoa que escolhemos para 
compartilhar a vida no matrimónio, ou quando 
sentimos o fascínio da vida consagrada: vivemos 
a surpresa dum encontro e, naquele momento, 
vislumbramos a promessa duma alegria capaz de 
saciar a nossa vida. de igual modo naquele dia, 
junto do lago da galileia, Jesus foi ao encontro 
daqueles pescadores, quebrando a «paralisia da 
normalidade» (Homilia no XXII Dia Mundial da 
Vida Consagrada, 2/ii/2018). e não tardou a fazer-
lhes uma promessa: «Farei de vós pescadores de 
homens» (Mc 1,17).

que nos dá segurança, mas devemos fiar-nos da 
promessa do senhor.

Penso, antes de mais nada, na chamada à vida 
cristã, que todos recebemos com o Batismo e que 
nos lembra como a nossa vida não é fruto do acaso, 
mas uma dádiva a filhos amados pelo senhor, reu-
nidos na grande família da igreja. É precisamente 
na comunidade eclesial que nasce e se desenvolve 
a existência cristã, sobretudo por meio da liturgia 
que nos introduz na escuta da Palavra de deus e na 
graça dos sacramentos; é nela que somos, desde 
tenra idade, iniciados na arte da oração e na parti-
lha fraterna. Precisamente porque nos gera para a 
vida nova e nos leva a cristo, a igreja é nossa mãe; 
por isso devemos amá-la, mesmo quando vislum-
bramos no seu rosto as rugas da fragilidade e do 

pecado, e devemos contribuir para a tornar cada 
vez mais bela e luminosa, para que possa ser um 
testemunho do amor de deus no mundo.

depois, a vida cristã encontra a sua expres-
são naquelas opções que, enquanto conferem 
uma direção concreta à nossa navegação, con-
tribuem também para o crescimento do reino de 
deus na sociedade. Penso na opção de se casar em 
cristo e formar uma família, bem como nas outras 
vocações ligadas ao mundo do trabalho e das pro-
fissões, no compromisso no campo da caridade e 
da solidariedade, nas responsabilidades sociais e 
políticas, etc. Trata-se de vocações que nos tor-
nam portadores duma promessa de bem, amor 
e justiça, não só para nós mesmos, mas também 
para os contextos sociais e culturais onde vivemos, 
que precisam de cristãos corajosos e testemunhas 
autênticas do reino de deus.

No encontro com o senhor, alguém pode 
sentir o fascínio duma chamada à vida consagrada 
ou ao sacerdócio ordenado. Trata-se duma desco-
berta que entusiasma e, ao mesmo tempo, assusta, 
sentindo-se chamado a tornar-se «pescador de 
homens» no barco da igreja através duma oferta 
total de si mesmo e do compromisso dum serviço 
fiel ao evangelho e aos irmãos. esta escolha inclui 
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Naquele tempo, disse Jesus:
«as minhas ovelhas escutam a minha voz.
eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me.
eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão-de 

perecer,
e ninguém as arrebatará da minha mão.
Meu Pai, que Mas deu, é maior do que todos,
e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai.
eu e o Pai somos um só».

Palavra da salvação

EvangElho sEgundo são João
(Jo 10,27-30)

«Eu dou a vida eterna às minhas ovelhas»

Bernard Plockhorst, O Bom Pastor, século xix

TexTos l iTúrgicos

iv domingo da páscoa · ano c · 12-05-2019
56.º dia mundial de oração pelas vocações

Actos dos Apóstolos 13,14.43-52 — Salmo 99,2.3.5 — Apocalipse 7,9.14b-17 — S. João 10,27-30

Comentário
Cristo ressuscitado é o Bom Pastor prometido. Andava a humanidade inteira como ovelhas sem pastor. Por 
sua morte e Ressurreição, Jesus constitui-se pastor e guarda das nossas almas, juntando na unidade os filhos 
de Deus dispersos. “O Cordeiro será o seu pastor.” O Cordeiro imolado fez-se pastor. À sua volta se reúne 
a comunidade pascal, respondendo à Palavra, comungando a vida. “Eu conheço as minhas ovelhas e elas 
seguem-Me.” Ser ovelha de Cristo é escutar a sua voz. Cristo conhece a minha história e aceita-me como sou. 
“Dou-lhes a vida eterna.” A Fé é o início e fundamento da vida nova. A vida eterna começa hoje. Está aberta a 
porta, porque o Pastor se fez Cordeiro, dando-nos a própria vida. Para entrar na vida eterna, temos de passar 
muitas tribulações. “Estabeleci-te para seres a luz das nações.” Mas Bom Pastor é a Igreja, já Cristo visível. 
“Quem vos ouve, a Mim ouve.” Pela voz dos seus pastores, a Igreja torna presente o Cristo ressuscitado. Tam-
bém eu sou pastor. Todo o cristão é responsável e guarda dos seus irmãos.

o risco de deixar tudo para seguir o senhor 
e de consagrar-se completamente a ele para 
colaborar na sua obra. Muitas resistências 
interiores podem obstaculizar uma tal deci-
são, mas também, em certos contextos muito 
secularizados onde parece não haver lugar 
para deus e o evangelho, pode-se desanimar 
e cair no «cansaço da esperança» (Homilia na 
Missa com sacerdotes, pessoas consagradas e 
movimentos laicais, Panamá, 26/i/2019).

e, todavia, não há alegria maior do que 
arriscar a vida pelo senhor! Particularmente a 
vós, jovens, gostaria de dizer: não sejais surdos 
à chamada do senhor! se ele vos chamar por 
esta estrada, não vos oponhais e confiai n’ele. 
Não vos deixeis contagiar pelo medo, que nos 
paralisa à vista dos altos cumes que o senhor 
nos propõe. lembrai-vos sempre que o senhor, 
àqueles que deixam as redes e o barco para o 
seguir, promete a alegria duma vida nova, que 
enche o coração e anima o caminho.

Queridos amigos, nem sempre é fácil 
discernir a própria vocação e orientar justa-
mente a vida. Por isso, há necessidade dum 
renovado esforço por parte de toda a igreja 
– sacerdotes, religiosos, animadores pasto-
rais, educadores – para que se proporcionem, 
sobretudo aos jovens, ocasiões de escuta e 
discernimento. Há necessidade duma pasto-
ral juvenil e vocacional que ajude a descobrir 
o projeto de deus, especialmente através da 
oração, meditação da Palavra de deus, adora-
ção eucarística e direção espiritual.

como várias vezes se assinalou durante 
a Jornada Mundial da Juventude do Panamá, 
precisamos de olhar para Maria. Na história 
daquela jovem, a vocação também foi uma 
promessa e, simultaneamente, um risco. a 
sua missão não foi fácil, mas ela não permitiu 
que o medo a vencesse. o d’ela «foi o “sim” 
de quem quer comprometer -se e arriscar, de 
quem quer apostar tudo, sem ter outra garan-
tia para além da certeza de saber que é porta-
dora duma promessa. Pergunto a cada um de 
vós: sentes-te portador duma promessa? Que 
promessa trago no meu coração, devendo 
dar-lhe continuidade? Maria teria, sem 
dúvida, uma missão difícil, mas as dificulda-
des não eram motivo para dizer “não”. com 
certeza teria complicações, mas não haveriam 
de ser idênticas às que se verificam quando a 
covardia nos paralisa por não vermos, anteci-
padamente, tudo claro ou garantido» (Vigília 
com os jovens, Panamá, 26/i/2019).

Neste dia, unimo-nos em oração 
pedindo ao senhor que nos faça descobrir o 
seu projeto de amor para a nossa vida, e que 
nos dê a coragem de arriscar no caminho que 
ele, desde sempre, pensou para nós. ☐

Papa Francisco, Vaticano,  

Memória de São João Bosco,  

31 de janeiro de 2019.
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AgENDA PArA MAiO

Mês de Maria · recitação diária do Terço · 
seg.-sex. 21h30 · sáb.-dom. 18h00

Dia 01 ·  dia de s. José operário
Dia 04 ·  Passeio da catequese
Dia 05 ·  dia da Mãe
Dias 12-19 · semana de oração pelas Vocações e 

semana da Vida
Dia 13 · Nossa senhora de Fátima
Dias 17 de Maio a 08 de Junho · cPM · 

sex.-sáb. 21h30
Dia 26 · dia de África, assinalado na eucaristia das 

12h e almoço-convívio
Dia 31 · serenata a N. senhora · 21h30

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
www.paroquia-areosa.pt
www.facebook.com/igrejansareosa
segunda a sexta-feira · 9h30–12h00 e  
14h30–18h00

iNSt ituiçõES DA PAróQuiA

Centro Social Areosa · 225 484 821
www.centrosocialareosa.pt
Jardim infantil e Salas de Estudo Pio Xii · 
225 490 515
www.pioxii.pt
Escola de Música Santa Cecília · 225 488 003
www.musicasantacecilia.net
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
www.agr740areosa.org/

•

Mais informações em  
www.paroquia-areosa.pt

Boletim “Pedras Vivas” 
boletimparoquial@paroquia-areosa.pt

dia grupo organista

1 renovamento carismático Rui Amorim

2 pastoral familiar / casais Susana

3 jovens comprometidos jovens

4 leitores da eucaristia de sáb.,19h

5 leitores da eucaristia de dom.,19h

6 acólitos Andreia

7 movimento esperança e vida Bruno

8 ministros ext. da comunhão Rui Amorim

9 renovamento carismático Susana

10 jovens comprometidos jovens

11 leitores da eucaristia de sáb.,19h

12 leitores da eucaristia de dom.,19h

13 acólitos Andreia

14 leitores da semana Bruno

15 ministros ext. da comunhão Rui Amorim

16 crisma de adultos Susana

dia grupo organista

17 catequese infantil e juvenil – serenata EMSC e Gisela

18 leitores da eucaristia de sáb.,19h

19 leitores da eucaristia de dom.,19h

20 movimento esperança e vida Andreia

21 acólitos Bruno

22 leitores da semana Rui Amorim

23 pastoral familiar / casais Susana

24 escuteiros escuteiros

25 leitores da eucaristia de sáb.,19h

26 leitores da eucaristia de dom.,19h

27 pastoral familiar Andreia

28 visitadores de doentes Bruno

29 equipa dos baptismos Rui Amorim

30 renovamento carismático Susana

31 ministros ext. da comunhão Gisela

O encerramento do Mês de Maria, com Procissão Diocesana a partir da 
Igreja da Trindade, realizar-se-á no dia 31 de maio, às 21h30.

maio, mÊs dE maria

a exemplo dos anos anteriores, durante o mês de maio teremos a recitação diária do terço na nossa igreja. 

de segunda a sexta-feira, a recitação do terço terá início às 21h30, e ao sábado e domingo às 18h00.

a escala dos grupos responsáveis pela organização de cada oração é a indicada tabela seguinte:

NoTícias

Cardeal-patriarca pede criatividade para 

evitar que o domingo seja «engolido pelo 

fim de semana»

Lisboa, 29 abr 2019 (Ecclesia) – d. Manuel clemente 

pediu “criatividade” aos responsáveis pelas comuni-

dades católicas para evitar a descaracterização do do-

mingo, que considerou uma “originalidade cristã”.

“Temos de ser muito criativos para não deixarmos 

o domingo ser engolido pelo fim de semana”, disse o 

cardeal -patriarca, este domingo, na homilia da Missa 

conclusiva da assembleia de catequistas do Patriarcado 

de lisboa. a iniciativa, que decorreu na igreja de são 

Miguel, em sintra, teve como tema ‘celebrar o encon-

tro com Jesus cristo’.

o cardeal-patriarca sublinhou a identidade do do-

mingo como “primeiro dia da semana”, que “dá sen-

tido a todos os outros”. “É algo que chama a nossa 

criatividade, de renovar as coisas” para que recuperem 

o seu “pleno sentido”, apelou. como exemplo, d. Ma-

nuel clemente falou de comunidades em que a cele-

bração mais participada está a deslocar-se “para o final 

do domingo”. “são formas várias, que poderemos ir 

descobrindo e ativando, também de uma maneira in-

tercomunitária”, precisou.

o responsável evocou o “valor que os primeiros 

cristãos tiveram” de sublinhar o dia da ressurreição de 

Jesus, alertando para os locais em que as comunidades 

católicas são impedidas ou correm risco com a cele-

bração da Missa dominical, como aconteceu com os 

“atentados atrozes” da Páscoa, no sri lanka.

d. Manuel clemente disse ainda que, em termos 

de “organização e de sociedade”, é preciso garantir 

o “direito” ao descanso. a assembleia contou com 

três percursos formativos, com temas tais como ‘Missa 

com crianças’, ‘adoração eucarística’, ‘celebrações da 

catequese’, ‘iniciação à oração na infância’, ‘educar 

para o silêncio’ ou ‘oração em família’, entre outros.

“a catequese é o evangelho na sua primeira fron-

teira”, concluiu.

Papa apresenta Bíblia como «vacina» 

contra igreja fechada

Cidade do Vaticano, 26 abr 2019 (Ecclesia) – o Papa 

assinalou os 50 anos da Federação Bíblica católica su-

blinhando que a Bíblia é a “melhor vacina” contra uma 

igreja fechada.

“a Bíblia não é uma bela coletânea de livros sa-

grados a estudar, é Palavra de vida a semear”, disse 

numa intervenção divulgada pela santa sé. Francisco 

pediu que a Bíblia seja vista como “vida” e como “Pa-

lavra de deus”, que afasta da igreja católica qualquer 

tentação de “autossuficiência e triunfalismo. “re-

zemos e trabalhemos para que a Bíblia não fique na 

biblioteca, mas corra pelas estradas do mundo. e faço 

votos para que todos vós sejais bons portadores da 

Palavra, com o mesmo entusiasmo que lemos nesses 

dias nas narrações pascais, onde todos correm: as mu-

lheres, Pedro, João, os dois de emaús… correi para 

encontrar e anunciar a Palavra viva”, apontou.

o Papa desejou que a Palavra de deus se torne 

“cada vez mais o coração de toda a atividade eclesial” 

numa igreja que “não fale por si e de si, mas que tenha 

no coração e nos lábios o senhor”.


