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«dou-vos um mandamento novo:  
que vos ameis uns aos outros»

e d i T o r i a l

Como Jesus amou!

renovadamente, encontramo-nos naquela altura do 
ano em que celebramos em júbilo a passagem de 
Jesus entre nós. a despeito de todas as dificulda-
des, sentimos o poder da sua presença, desbravando 
com ousadia novas veredas à nossa frente. contudo, 
como igualmente sabemos, este tempo é breve e 
devemos vê-lo sobretudo como ocasião de prepara-
ção para aquele momento em que ele deixará este 
mundo, de regresso à sua glória à direita do Pai.

Nessa medida, será bem útil recordarmos como 
o grande esteio que nos deixou Jesus para que, de-
pois da sua partida e antes do seu reino, não so-
çobrássemos perante o medo e as vilezas do mundo 
foi precisamente o espírito santo.

É esse o desígnio das leituras litúrgicas des-
tas últimas semanas da Páscoa, antecipando já o 
Pentecostes. de forma particularmente incisiva, é 
também algo para que a homilia do Papa Francisco 
inspirada na passagem do evangelho de são João 
dedicada ao Mandamento Novo de Jesus, que à 
direita reproduzimos, chama bem a atenção.

ora, aquilo que o Papa Francisco faz sobressair 
nessa passagem de aparência tão doutrinária é, pre-
cisamente, o seu carácter eminentemente prático — 
no momento em que nos lega o seu Mandamento, 
Jesus não o regista na pedra, e igualmente não exige 
que o proclamemos nem nos admoesta sequer com 
as funestas consequências do seu não cumprimento. 
aquilo que Jesus faz é recomendá-lo, inscrevendo -o 
nos corações dos discípulos, e, como bem frisa 
Francisco, enunciar a sua prática como princípio de 
identidade. o Verbo jamais precisaria de nos vincar o 
seu amor como Palavra, mas como atitude! É com 
esta consciência que igualmente podemos entender 
claramente a sua encarnação: o Verbo faz-se carne 
para emergir na história como acção na exempla-
ridade. Tal como o Pai proclamava — “Faça-se!”, 
pode proclamar o Filho — “Como Eu fiz!”

Mas que relação mais profunda poderá ter esta 
constatação com o Pentecostes que se aproxima a 
passos largos? ora, é nisto que mais sobressaem as 
palavras do Papa Francisco. em boa verdade, se-
gundo a Palavra de Jesus, o re-conhecimento do 
cristão não se realizará pela proclamação de ne-
nhuma profissão de Fé, mas pelo efectivo amor 
que dedica aos irmãos!

e como todos vêm isso tão bem, sempre que 
cada um de nós se afunda na contradição ou no 
deplorável exemplo... Na verdade, bem poderíamos 
dizer que é esse o maior escândalo para o mundo!

consideremos, portanto, como é para este 
princípio tão simples que todos os dons do espí-
rito santo e todos os carismas devem tender: é só 
na acção como Jesus que prevalecemos contra as 
invectivas do mal. com semelhante advertência se 
concluía o comentário do evangelho do iii domingo 
de Páscoa... “Seremos examinados no amor”!

PM

Comentário
Páscoa é a grande novidade que transforma o mundo. Agora tudo é novo, tudo nos sabe a Cristo. “O que antes 
havia passou”. O túmulo glorioso de Cristo foi o berço da nova criação. Gerado em Páscoa, o mundo caminha 
agora para a plenitude da idade de Cristo ressuscitado. “Amai-vos uns aos outros”. Deus é amor e o homem tam-
bém. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Só amando como Deus ama, nos parecemos com Ele. A nossa 
semelhança faz-se no amor. Amar é ser novo. “Como Eu vos amei”. A novidade do mandamento novo consiste em 
amar à maneira de Cristo. Antes o homem era a medida de todas as coisas: “amar o próximo como a nós mesmos”. 
Agora a perfeita medida do amor é Cristo: “como Ele nos amou”. “Nisto conhecerão todos”. O amor fraterno está 
no mundo como sinal. É o vínculo que nos une para que o mundo creia. Por ele conhecerão  os homens que somos 
discípulos de Cristo. A comunidade  do amor é a glória de Deus, a sua morada entre os homens.

el greco, Cristo Salvador do Mundo, c. 1600

Quando Judas saiu do cenáculo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«agora foi glorificado o Filho do homem,
e deus foi glorificado n’ele.
se deus foi glorificado n’ele,
deus também o glorificará em si mesmo
e glorificá-l’o-á sem demora.
Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco.
dou-vos um mandamento novo:
que vos ameis uns aos outros.
como eu vos amei,
amai-vos também uns aos outros.
Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos:
se vos amardes uns aos outros.»

Palavra da salvação

Pedras Vivas



os dias deveremos agradecer-lhe... gostava de vos 
perguntar: agradeceis ao senhor todos os dias? 
Mesmo que nos esqueçamos, ele não se esquece de 
nos oferecer cada dia um dom especial; não se trata 
de um presente que se possa ter materialmente 
nas mãos e usar, mas de um dom maior, um dom 
para a vida. Que nos oferece o senhor? oferece-
-nos uma amizade fiel, dom de que nunca nos pri-
vará. o senhor é o amigo para sempre. Mesmo se 
o decepcionas e te afastas d’ele, Jesus continua a 
amar-te e a permanecer junto de ti, continua a crer 
em ti mais de quanto crês tu em ti próprio. esta é a 
dimensão concreta do amor que Jesus nos ensina. 
e isto é muito importante! Pois a principal ameaça, 
que impede de crescer como se deve, é ninguém se 
importar de ti – e isto é triste –, é quando sentes que 
te deixam de lado. ao contrário, o senhor está sem-
pre contigo e sente-se contente em estar contigo. 
como fez com os seus jovens discípulos, fixa-te nos 
olhos e chama-te para o seguir, «fazer-te ao largo» 

e «lançar as redes» confiado na sua palavra, ou seja, 
a pôr a render os teus talentos na vida, juntamente 
com ele, sem medo. Jesus espera pacientemente por 
ti, aguarda uma resposta, espera o teu «sim».

[...] como podemos crescer no amor? Tam-
bém nisto o segredo é o senhor: Jesus dá-se-nos 
a si mesmo na Missa, oferece-nos o perdão e a paz 
na confissão. aí aprendemos a acolher o seu amor, 
a assumi-lo, a repô-lo em circulação no mundo. e 
quando parece exigente amar, quando é difícil dizer 
não àquilo que é errado, erguei os olhos para a cruz 
de Jesus, abraçai-a e não largueis a sua mão que vos 
conduz para o alto e vos levanta quando caís. Na 
vida, sempre se cai, porque somos pecadores, somos 
fracos. Mas temos a mão de Jesus que nos ergue, 
que nos levanta. Jesus quer-nos de pé! aquela bela 
palavra que Jesus dizia aos paralíticos: «levanta-te». 
deus criou-nos para estarmos de pé. existe uma bela 
canção que os alpinos cantam quando sobem. a 
canção diz assim: «na arte de subir, importante não 
é o não cair, mas o não permanecer caído»! Ter a 
coragem de levantar-se, de nos deixarmos reerguer 
pela mão de Jesus. e esta mão muitas vezes chega 
até nós pela mão de um amigo, pela mão dos pais, 
pela mão daqueles que nos acompanham na vida. o 
próprio Jesus em pessoa está ali. levantai-vos! deus 
quer-nos de pé, sempre de pé! [...] ☐

Fala o PaPa FraNcisco 

Homilia no Jubileu Dos aDolescentes

V domingo de Páscoa

Praça de são Pedro

24 de abril de 2016

«o amor é o bilhete de identidade do cristão, 
é o único ‘documento’ válido para sermos 

reconhecidos como discípulos de Jesus»

«Por isto é que todos conhecerão que sois meus dis-
cípulos: se vos amardes uns aos outros» (Jo 13,35).
[...] Que grande responsabilidade nos confia hoje o 
senhor! diz-nos que as pessoas reconhecerão os dis-
cípulos de Jesus pelo modo como se amam entre si. 
Por outras palavras, o amor é o bilhete de identidade 
do cristão, é o único «documento» válido para ser-
mos reconhecidos como discípulos de Jesus. o único 

documento válido! se este documento perde a vali-
dade e não se volta a renová-lo, deixamos de ser tes-
temunhas do Mestre. Por isso vos pergunto: Quereis 
acolher o convite de Jesus para ser seus discípulos? 
Quereis ser seus amigos fiéis? o verdadeiro amigo 
de Jesus distingue-se essencialmente pelo amor con-
creto; não um amor «nas nuvens», não; o amor con-
creto que brilha na sua vida. o amor é sempre con-
creto. Quem não é concreto e fala de amor, faz uma 
telenovela, um romance televisivo. Quereis viver este 
amor que ele nos dá? Quereis ou não? Procuremos 
então frequentar a sua escola, que é uma escola de 
vida, para aprender a amar. e este é um trabalho de 
todos os dias: aprender a amar.

antes de mais nada, amar é belo, é o caminho 
para sermos felizes. Mas não é fácil: é exigente, requer 
esforço. Pensemos, por exemplo, quando recebemos 
um presente: isto torna-nos felizes; mas, para preparar 
aquele presente, houve pessoas generosas que dedi-
caram tempo e esforço; e, assim, dando-nos algo de 
presente, deram-nos também um pouco de si mesmas, 
algo de que souberam privar-se. [...] esta é a dimensão 
concreta do amor. de facto, amar quer dizer dar... e não 
só coisas materiais, mas algo de nós mesmos: o próprio 
tempo, a própria amizade, as próprias capacidades.

olhemos para o senhor, que é imbatível em 
generosidade. d’ele recebemos tantos dons, e todos 
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40 ANOS DA PARÓQUIA DE 
NOSSA SENHORA DA AREOSA

— O caminho faz-se caminhando —

O Escutismo na Paróquia da Areosa

No 8.º capítulo da nossa caminhada pelas memó-

rias, vamos recordar o Agrupamento 740 — Pa-

róquia N.S. da Areosa, pertencente ao corpo 

Nacional de escutas (cNe), a maior organização 

de juventude de Portugal. É uma associação sem 

fins lucrativos destinada à formação integral de 

jovens, com base no método criado por robert 

Baden-Powell, fundador do escutismo, e no 

voluntariado dos seus membros, que se afirma 

como um movimento da igreja católica.

o corpo Nacional de escutas — escutismo 

católico Português — nasceu em Braga a 27 

de Maio de 1923. os seus fundadores foram 

o arcebispo d.  Manuel Vieira de Matos  e o 

dr.  avelino gonçalves, que em roma tiveram 

os primeiros contactos com o Movimento, 

quando ali assistiram, em 1922, a um desfile 

de 20  000 escutas, por ocasião da realização 

do congresso eucarístico internacional.

Tive a honra de conhecer a história do 

agrupamento 740 através do seu fundador, 

o nosso muito querido “chefe carvalho”, ou 

“sr. carvalho”, como é mais conhecido, que 

a certa altura da sua vida começou a frequen-

tar a nova Paróquia e a colaborar no grupo 

de liturgia. como estava ligado ao escutismo 

a nível diocesano e nacional com adultos (di-

rigentes) o Pe.  Maia começou a pensar na 

criação de um agrupamento na Paróquia e so-

licitou a sua colaboração na preparação e for-

mação de colaboradores que viessem a ser os 

primeiros dirigentes.

a tarefa não foi fácil, mas por fim apare-

ceram os primeiros colaboradores: o João, es-

tudante de medicina, que vinha de Mirandela, 

o Jorge, de Pedrouços, a goreti, a Maria, de 

V.N. de gaia, e o Zé luís. em 1982, foram eles 

a semente do futuro agrupamento.

Quando se preparavam para a campanha de 

motivação de jovens para a iniciativa, levantou-

-se ainda o problema do espaço para reuniões. 

só depois de resolvido este puderam realmente 

começar a captação de jovens (lobitos e explo-

radores), e em menos de um mês foi necessário 

encerrar as inscrições. Tinham reunido jovens 

para formar cinco Bandos e quatro Patrulhas e 

não havia capacidade para acolher mais!

iniciada a formação e a preparação para as 

primeiras promessas, eis chegado, finalmente, 

o grande dia. aproveitando a visita pastoral de 

d. José Pedreira, Bispo auxiliar do Porto, proce-

deu-se no dia 13 de Outubro de 1984 à inau-

guração oficial do Agrupamento 740, que 

tomou por patrono santo antónio Maria claret.

Tudo isto só foi possível graças à colabora-

ção de muitos pais, paroquianos e, em especial, 
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da madrinha do agrupamento, a d. Maria elisa Fi-

gueiredo, que sempre apoiou o projeto. É justo agra-

decer aqui a todos o seu empenho.

o agrupamento 740 — Paróquia N.s. da are-

osa chegou a ser considerado um dos melhores da 

diocese, e por ele têm passado jovens e dirigentes 

que hoje dão um testemunho de 

gratidão pelo que aqui receberam e 

pelas amizades criadas. continuam 

a existir grupos de amigos que se 

encontram com frequência e re-

vivem os momentos passados nas 

nossas atividades.

o chefe carvalho recorda com 

gratidão os chefes que vieram a seguir: o Joaquim 

airosa, o saudoso carlos sá, o chefe Queirós e a 

Maria da graça, bem como todos os outros dirigen-

tes e animadores que deram e continuam a dar o seu 

melhor, sacrificando muitas vezes sua vida particular, 

familiar e profissional para que os jovens continuem 

a encontrar no agrupamento da areosa um espaço 

onde possam aprender a ser cidadãos do Mundo 

como desejou o fundador Baden-Powell.

o chefe carvalho deixa também um bem-haja 

ao Pe. Maia pela força que sempre deu ao agrupa-

mento, assim como ao Pe. diz pela continuidade 

nessa missão. e nesta hora em que se aproxima a 

celebração do 35.º aniversário do agrupamento, não 

poderia esquecer todos os que dele fizeram parte e 

partiram já para o eterno acampamento.

são de realçar as várias distinções e prémios 

com que foi agraciado o chefe carvalho ao longo 

da sua carreira: louvor regional, 1960; medalha de 

agradecimento de 3.ª, 2.ª e 1.ª classe em 1960, 68 

e 69. em 1984, medalha da cruz de Mérito e, em 

29 de Maio de 1993, foi distinguido 

com a mais alta condecoração do 

escutismo: o Colar de Nun’Álvares.

depois deste relembrar para fazer 

memória, temos de felicitar todos os 

que vieram a seguir, percorrendo 

com amor e dedicação a caminhada 

iniciada e continuando a dar o seu 

melhor pela continuação deste 

Agrupamento que é actualmente o 

maior dentro do núcleo da cidade do 

Porto. Nesta data, contamos 135 es-

cuteiros e 15 animadores, com o Flo-

rentino Pinto como chefe de agrupa-

mento. claro que é impossível falar de 

todos aqueles que têm hoje responsa-

bilidades e tarefas a cumprir, mas fica a 

certeza de que o seu trabalho não será em vão e, além 

da grande satisfação do dever cumprido, sem dúvida 

serão agraciados pelo senhor da Messe, que premiará 

esta dádiva da sua vida para que mais jovens possam 

realizar-se e serem construtores de um novo mundo 

que será aquilo que eles construírem. Parabéns a todos 

os trabalhadores de todas as horas, obrigada por tanta 

obra feita, por tantos e tantos jovens realizados e feli-

zes pela doação gratuita das vossas vidas!

Termino com as últimas palavras do funda-

dor do escutismo, dirigidas a todos os escuteiros: 

“Passei uma vida felicíssima e desejo que cada um 

de vós seja igualmente feliz. crede que deus nos 

colocou neste mundo encantador para sermos feli-

zes e apreciarmos a vida. a felicidade não vem da 

riqueza, nem simplesmente do êxito de uma car-

reira, nem dos prazeres. Um passo para a felicidade 

é serdes saudáveis e fortes enquanto sois rapazes, 

para poderdes ser úteis e gozar a vida quando for-

des homens.

o estudo da natureza mostrar-vos-á as coi-

sas belas e maravilhosas com que deus encheu o 

mundo para vosso deleite. contentai-vos com o 

que tendes e tirai dele o maior proveito que puder-

des. Vede sempre o lado melhor das coisas e não o 

pior. apegai-vos sempre à vossa promessa escutista 

mesmo depois de já não serdes rapazes, e que deus 

vos ajude a proceder assim.”

MMA



LeiS dO eSCutA

1.ª

a Honra do escuta inspira confiança.

2.ª

o escuta é leal.

3.ª

o escuta é útil e pratica 

diariamente uma boa ação.

4.ª

o escuta é amigo de todos e irmão 

de todos os outros escutas.

5.ª

o escuta é delicado e respeitador.

6.ª

o escuta protege as plantas e os animais.

7.ª

o escuta é obediente.

8.ª

o escuta tem sempre boa 

disposição de espírito.

9.ª

o escuta é sóbrio, económico e 

respeitador do bem alheio.

10.ª

o escuta é puro nos pensamentos, 

nas palavras e nas ações.
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PriNCíPiOS

1.º

o escuta orgulha-se da sua Fé e 

por ela orienta toda a sua vida.

2.º

o escuta é filho de Portugal e bom cidadão.

3.º

o dever do escuta começa em casa.

PerSPetivA eduCAtivA

Na sua abordagem educativa, o corpo Na-

cional de escutas considera o desenvolvi-

mento de todos os aspetos da personalidade 

das crianças e dos jovens, perspetivando-os, 

na sequência do processo internacional de 

renovação da ação Pedagógica, observadas 

as intenções do Fundador para o Movimento 

escutista e englobando todas as dimensões 

da personalidade humana, em seis áreas de 

desenvolvimento pessoal:

desenvolvimento físico

o corPo

desenvolvimento afetivo

os seNTiMeNTos e as eMoções

desenvolvimento do carácter

a aTiTUde

desenvolvimento espiritual

o seNTido de deUs

desenvolvimento intelectual

a iNTeligêNcia

desenvolvimento social

a iNTegração social

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:

OrgANizAçãO PedAgógiCA

os Lobitos estão organizados em alcateias, que se 

dividem em pequenos grupos de 5 a 7 elementos, 

os Bandos. cada Alcateia tem de 2 a 5 Bandos, 

e cada Bando tem o nome de uma das seguintes 

cores: branco, cinzento, preto, castanho e ruivo (as 

cores do pêlo dos lobos). cada lobito usa na camisa 

um distintivo com a cor do bando a que pertence, 

e cada Bando tem uma bandeirola com a cor esco-

lhida. a cor do lenço dos lobitos é o amarelo (de-

bruado a branco), cor do sol e da alegria. o patrono 

dos lobitos é são Francisco de assis. idade: dos 6 

aos 10 anos.

os exploradores são os elementos da expedição. 

estão divididos em pequenos grupos de 4 a 8 ele-

mentos, as Patrulhas. cada expedição tem entre 2 

a 5 Patrulhas, e cada Patrulha tem o nome de um 

animal, o totem. cada explorador usa na camisa um 

distintivo com o totem da sua Patrulha (o desenho 

e as cores associadas ao animal que escolheram). 

cada Patrulha tem uma bandeirola da Patrulha com 

o seu totem e as suas cores. a cor do lenço dos 

exploradores é o verde (debruado a branco), cor da 

esperança e da natureza. o patrono dos explorado-

res é são Tiago. idade: 10 aos 14 anos.

os Pioneiros são os elementos do grupo Pioneiro. 

os Pioneiros estão divididos em pequenos grupos 

de 4 a 8 elementos, as equipas. denomina -se 

Comunidade a unidade formada pelas equipas 

de Pioneiros. em cada comunidade, cada equipa 

escolhe para Patrono um santo da igreja, Pioneiro 

da Humanidade ou Herói Nacional cuja vida os 

Pioneiros devem conhecer e tomar como modelo 

de ação e cuja silhueta figura na bandeirola e no 

distintivo da equipa. a cor do lenço dos Pioneiros 

é o azul (debruado a branco), cor do mar e do 

céu. o patrono da iii secção é são Pedro. Tem de 

2 a 5 equipas. idade: 14 aos 18 anos.

os Caminheiros estão organizados em clãs e 

divididos em equipas de 5 a 8 elementos. de-

nomina-se Clã a unidade formada pelas equipas 

de caminheiros. cada clã tem de duas a cinco 

equipas, e cada equipa escolhe para Patrono um 

santo da igreja, Benemérito da Humanidade ou 

Herói Nacional cuja vida os caminheiros devem 

conhecer e tomar como modelo de ação. a cor do 

lenço dos caminheiros é o vermelho (debruado 

a branco). o patrono da iV secção é são Paulo. 

idade: 18 aos 22 anos.

Chefes
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Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Quem Me ama guardará a minha palavra,
e meu Pai o amará;
Nós viremos a ele
e faremos nele a nossa morada.
Quem Me não ama não guarda a minha palavra.
ora a palavra que ouvis não é minha,
mas do Pai que Me enviou.
disse-vos estas coisas, estando ainda convosco.
Mas o Paráclito, o espírito santo,
que o Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas
e vos recordará tudo o que eu vos disse.
deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não vo-la dou como a dá o mundo.
Não se perturbe nem se intimide o vosso coração.
ouvistes que eu vos disse:
Vou partir, mas voltarei para junto de vós.
se Me amásseis,
ficaríeis contentes por eu ir para o Pai,
porque o Pai é maior do que eu.
disse-vo-lo agora, antes de acontecer,
para que, quando acontecer, acrediteis.»

Palavra da salvação

EvangElho sEgundo são João
(Jo 14,23-29)

«o Espírito santo vos recordará  
tudo o que Eu vos disse»

James Tissot, Exortação aos Apóstolos, c. 1890

TexTos l iTúrgicos

vI doMIngo da Páscoa · ano c · 26-05-2019
Actos dos Apóstolos 15,1-2.22-29 — Salmo 66,2-3.5-6.8 — Apocalipse 21,10-14.22-23.16-17.20 — S. João 14,23-29

Comentário
Deus nunca se despede, é sempre o Emanuel, Deus connosco. Volta sempre outra vez. Por isso, ao partir para 
o Pai, Jesus promete ficar. Cristo vive na Igreja. Habita nela, casa de Deus, divina construção que o Pai lhe con-
fiou. “Se alguém me ama, faremos nele a nossa morada.” Quando amarmos os outros em Cristo, Ele encarna 
outra vez e habitará entre nós. Amor exige presença, pede vida e comunhão. Porque nos ama, mete-se-nos 
dentro, saltando muros e portas, eliminando ausências. “O Espírito Santo Paráclito há-de ensinar-vos tudo.” 
Traz como missão pessoal formar Cristo em nós. Continua no mundo a memória viva da Boa Nova. O Espírito 
Santo é a força indomável que vence o mundo. Assiste a Igreja para falar em nome dela. Advogado e Defensor 
das nossas questões e demandas. “Não se perturbe o vosso coração”. Um coração possuído de Deus vive na 
paz e na alegria. A paz que Cristo nos dá é o dom do seu Espírito que habita em nós.

NoTícias

diocese do Porto quer maior 

«integração» de católicos divorciados

Porto, 07 mar 2019 (Ecclesia) – a diocese do Porto 

acaba de publicar um conjunto de “orientações para 

a pastoral familiar” apresentadas pelo seu bispo, nas 

quais se admite o acesso de católicos divorciados e 

em segunda união aos sacramentos da reconciliação 

e da eucaristia.

“o percurso de acompanhamento e discerni-

mento destas situações complexas passa por uma 

maior e melhor integração na vida da comunidade e 

um possível acesso aos sacramentos da reconciliação 

e da eucaristia”, refere o texto divulgado, simbolica-

mente, no início do tempo da Quaresma, que ante-

cede a celebração da Páscoa no calendário católico. 

o documento sublinha a “existência de circunstâncias 

atenuantes” e defende o “princípio da misericórdia” 

sublinhado na exortação apostólica “amoris laetitia”.

as orientações publicadas pela diocese do 

Porto, com uma nota introdutória assinada por d. 

Manuel linda, assinalam que “os divorciados que 

vivem numa nova união encontram-se em situações 

muito diferentes, que não devem ser catalogadas ou 

encerradas em afirmações demasiado rígidas, sem 

deixar espaço para um adequado discernimento pes-

soal e pastoral”.

“o caminho da maior integração dos divorcia-

dos recasados pode, em alguns casos, passar pelo 

acesso aos sacramentos, após um caminho de discer-

nimento pessoal e pastoral, acompanhado por um sa-

cerdote”, realça o documento. a diocese precisa que 

o processo de “discernimento pessoal e pastoral” 

deve ter uma duração “nunca inferior a seis meses” 

e apresenta nove linhas orientadoras, entre elas um 

“exame de consciência” sobre as causas de rutura 

do matrimónio precedente e a investigação sobre 

eventual existência de fundamento para a “causa de 

declaração de nulidade do matrimónio”, através de 

um serviço de informação e aconselhamento.

“Evite-se a ideia de uma permissão generali-

zada de acesso aos sacramentos. O processo 

de discernimento pessoal e pastoral, acom-

panhado sempre de um pastor, pode de-

sembocar ou não no acesso aos sacramen-

tos. Por isso, nenhum divorciado recasado  

pode decidir por iniciativa própria celebrar os  

sacramentos da Confissão e da Eucaristia”.

o documento destaca o papel do secretariado dioce-

sano da Pastoral Familiar como “principal dinamizador 

da família na diocese”, com referência à “tradicional 

preparação para a vida matrimonial, que tem de ser 

intensificada e ainda mais levada a sério”, e à fase do 

pós-casamento, na qual, segundo d. Manuel linda, se 

está a “fazer muito pouco”. “Para os casais que pas-

sam por dificuldades e momentos de crise, revela-se 

urgente um ministério da reconciliação a ser desempe-

nhado por todos os agentes pastorais, com destaque 

para os casais amigos” pode ler-se.

OC

Mais informações em www.diocese-porto.pt
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AgeNdA PArA MAiO

Mês de Maria · recitação diária do Terço · 

seg.-sex. 21h30 · sáb.-dom. 18h00

dias 12-19 · semana de oração pelas Vocações e 

semana da Vida

dias 17 de Maio a 08 de Junho · cPM · 

sex.-sáb. 21h30

dia 22 · Memória de santa rita de cássia · 18h00

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

vida, para os poder pôr em prática. É precisamente o 
que acontece ainda hoje na igreja, guiada pela luz e 
pela força do espírito santo, para que possa levar a 
todos o dom da salvação, ou seja, o amor e a mise-
ricórdia de deus. Por exemplo, quando ledes todos 
os dias — como vos aconselhei — um trecho, um 
excerto do evangelho, pedi ao espírito santo: «Que 
eu compreenda e recorde estas palavras de Jesus». e 
depois lede o trecho, todos os dias... Mas primeiro, 
aquela oração ao espírito, que está no nosso coração: 
«Que eu recorde e compreenda».

Nós não estamos sozinhos: Jesus está ao 
nosso lado, no meio de nós, dentro de nós! a sua 
nova presença na história verifica-se mediante o 
dom do espírito santo, por meio do qual é possí-
vel instaurar uma relação viva com ele, crucificado e 
ressuscitado. o espírito, infundido em nós com os 
sacramentos do Batismo e da confirmação, age na 
nossa vida. ele guia o nosso modo de pensar, agir, 
distinguir o que é bom e o que é mau; ajuda -nos a 

praticar a caridade de Jesus, o doar-se aos outros, 
sobretudo aos mais necessitados.

Não estamos sozinhos! e o sinal da presença 
do espírito santo é também a paz que Jesus con-
cede aos seus discípulos: «dou-vos a minha paz» 
(v. 27). ela é diversa da que os homens desejam ou 
procuram realizar. a paz de Jesus brota da vitória 
sobre o pecado, sobre o egoísmo que nos impede de 
nos amarmos como irmãos. É dom de deus e sinal 
da sua presença. cada discípulo, chamado hoje a 
seguir Jesus carregando a cruz, recebe em si a paz 
do crucificado, morto e ressuscitado na certeza da 
sua vitória e na expectativa da sua vinda definitiva.

a Virgem Maria nos ajude a acolher com doci-
lidade o espírito santo como Mestre interior e como 
Memória viva de cristo no caminho diário. ☐

Fala o PaPa FraNcisco 

Regina coeli

Vi domingo de Páscoa

Praça de são Pedro

1 de Maio de 2016

«o Espírito santo fará recordar  
os ensinamentos de Jesus nas diversas 
circunstâncias concretas da vida, para  

os poder pôr em prática»

o evangelho de hoje reconduz-nos ao cenáculo. 
durante a última ceia, antes de enfrentar a paixão 
e a morte na cruz, Jesus promete aos apóstolos o 
dom do espírito santo, que terá a tarefa de ensinar e 
de recordar as suas palavras à comunidade dos discí-
pulos. o próprio Jesus o diz: «o Paráclito, o espírito 
santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensi-

nará todas as coisas e vos recordará tudo o que vos 
tenho dito» (Jo 14,26). ensinar e recordar. É isto que 
o espírito santo faz nos nossos corações.

No momento em que se prepara para voltar 
para o Pai, Jesus prenuncia a vinda do espírito que, 
antes de tudo, ensinará os discípulos a compreender 
sempre melhor o evangelho, a aceitá-lo na sua exis-
tência e a torná-lo vivo e ativo com o testemunho. 
Quando confia aos apóstolos — que significa preci-
samente «enviados» — a missão de levar o anún-
cio do evangelho a todo o mundo, Jesus promete 
que não permanecerão sozinhos: estará com eles o 
espírito santo, o Paráclito, que se colocará ao seu 
lado, aliás, estará neles, para os defender e apoiar. 
Jesus volta para o Pai mas continua a acompanhar 
e a ensinar os seus discípulos mediante o dom do 
espírito santo.

o segundo aspeto da missão do espírito santo 
consiste em ajudar os apóstolos a recordar as pala-
vras de Jesus. o espírito tem a tarefa de despertar a 
memória, de recordar as palavras de Jesus. o Mestre 
divino já comunicou tudo o que pretendia confiar aos 
apóstolos: com ele, Verbo encarnado, a revelação 
está completa. o espírito fará recordar os ensinamen-
tos de Jesus nas diversas circunstâncias concretas da 


