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«Fonte da água que jorra para a vida eterna»

N aquele tempo,
chegou Jesus a uma cidade da 

samaria, chamada sicar,
junto da propriedade que Jacob tinha dado 

a seu filho José,
onde estava o poço de Jacob.
Jesus, cansado da caminhada, sentou-se  

à beira do poço.
era por volta do meio-dia.
Veio uma mulher da samaria para tirar 

água.
Disse-lhe Jesus: «Dá-Me de beber».
os discípulos tinham ido à cidade comprar 

alimentos.
respondeu-lhe a samaritana:
«como é que Tu, sendo judeu,
me pedes de beber, sendo eu samaritana?»
De facto, os judeus não se dão com os 

samaritanos.
Disse-lhe Jesus:
«se conhecesses o dom de Deus
e quem é Aquele que te diz: ‘Dá-Me  

de beber’,
tu é que lhe pedirias e ele te daria  

água viva».
respondeu-lhe a mulher:
«senhor, Tu nem sequer tens um balde,  

e o poço é fundo:
donde Te vem a água viva?
serás Tu maior do que o nosso pai Jacob,
que nos deu este poço, do qual ele  

mesmo bebeu,
com os seus filhos e os seus rebanhos?»
Disse-lhe Jesus:
«Todo aquele que bebe desta água voltará 

a ter sede.

Pedras Vivas

Autor desconhecido (escola Francesa), Cristo e a Samaritana, século xVii

Mas aquele que beber da água que  
eu lhe der

nunca mais terá sede:
a água que eu lhe der tornar-se-á nele  

uma nascente
que jorra para a vida eterna».
«senhor, – suplicou a mulher – dá-me 

dessa água,
para que eu não sinta mais sede
e não tenha de vir aqui buscá-la.
Vejo que és profeta.
os nossos antepassados adoraram  

neste monte,
e vós dizeis que é em Jerusalém que  

se deve adorar».
Disse-lhe Jesus:
«Mulher, acredita em Mim:
Vai chegar a hora
em que nem neste monte nem em 

Jerusalém adorareis o Pai.

Vós adorais o que não conheceis;
nós adoramos o que conhecemos,
porque a salvação vem dos Judeus.
Mas vai chegar a hora – e já chegou –
em que os verdadeiros adoradores
hão-de adorar o Pai em espírito e verdade,
pois são esses os adoradores que o  

Pai deseja.
Deus é espírito,
e os seus adoradores devem adorá-l’o em 

espírito e verdade».
Disse-lhe a mulher:
«eu sei que há-de vir o Messias,
isto é, Aquele que chamam cristo.
Quando vier, há-de anunciar-nos todas as 

coisas».
respondeu-lhe Jesus:
«sou eu, que estou a falar contigo».
Muitos samaritanos daquela cidade 

acreditaram em Jesus,
por causa da palavra da mulher.
Quando vieram ao encontro de Jesus,
pediram-lhe que ficasse com eles.
e ficou lá dois dias.
Ao ouvi-l’o, muitos acreditaram e diziam  

à mulher:
«Já não é por causa das tuas palavras  

que acreditamos.
Nós próprios ouvimos
e sabemos que ele é realmente o  

salvador do mundo».

Palavra da salvação

Comentário
A celebração quaresmal desperta mais uma vez a sede que leva à fonte. A fé é sede constante. A água 
do rochedo e do poço de Sicar converteu-se em fonte de graça, que brota para a vida eterna. “Tinha de 
passar”. É o amor que 0 obriga a passar na nossa vida. Cansado do caminho, Jesus sentou-se junto ao 
poço de Jacob. Para os saciados da vida, Ele é a sede; para os que buscam, Ele é a fonte. “Dá-me de 
beber”. Jesus tem sede. É uma sede eterna e infinita, que 0 fez sair do seio do Pai. Se pede de beber é 
para poder saciar-nos. 0 cansaço de Jesus fortalece-nos; a sua sede desperta-nos e enche-nos. A sede 
de Jesus atrai-nos a matar a sede que nos domina. “Se conhecesses o dom de Deus”. O dom de Deus 
é Cristo. Jesus é fonte de vida, rochedo que mata a sede dos caminhantes. ”Se alguém tem sede, 
venha a mim e beba”. “Senhor, dá-me dessa água”. A água é o Espírito Santo. Por Ele foi derramado 
em nossos corações o amor de Deus. Como a samaritana, deixemos o nosso cântaro vazio e vamos 
dizer aos outros: ”Vinde ver um homem!” Na sede de se dar é que nos vamos encher.
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isso a mulher fica admirada com o grande respeito 
que Jesus tem por ela, e quando ele lhe fala até da 
verdadeira fé como relação com Deus Pai «em espí-
rito e verdade», então ela intui que aquele homem 
poderia ser o Messias e Jesus — o que é raríssimo 
— confirma-o: «sou eu, que falo contigo» (v. 26). 
ele diz que é o Messias a uma mulher com uma vida 
tão dissoluta.

Queridos irmãos! A água que dá a vida eterna 
foi infundida nos nossos corações no dia do nosso 
Batismo; nele Deus transformou-nos e encheu-
nos da sua graça. Mas talvez este grande dom o 
tenhamos esquecido, ou reduzido a um mero dado 
civil; e talvez andemos à procura de «poços» cujas 
águas não nos matam a sede. Quando esquece-
mos a verdadeira água, vamos à procura de poços 
que não têm água limpa. então este evangelho é 
precisamente para nós! Não só para a samaritana, 
mas para nós. Jesus fala-nos como falou à samari-
tana. certamente nós já o conhecemos, mas talvez 
ainda não o tenhamos encontrado pessoalmente. 
sabemos quem é Jesus, mas talvez não o tenhamos 
encontrado pessoalmente, nem falado com ele, e 

ainda não o reconhecemos como o nosso salvador. 
este tempo de Quaresma é a ocasião boa para nos 
aproximarmos d’ele, encontrá-lo na oração num 
diálogo direto, falar com ele, ouvi-lo; é a ocasião 
para ver o seu rosto também no rosto de um irmão 
ou de uma irmã que sofre. Deste modo podemos 
renovar em nós a graça do Batismo, matar a sede na 
fonte da Palavra de Deus e do seu espírito santo; e 
assim descobrir também a alegria de nos tornarmos 
artífices de reconciliação e instrumentos de paz na 
vida diária.

A Virgem Maria nos ajude a beber constante-
mente da graça, daquela água que brota da rocha 
que é cristo salvador, para que possamos professar 
com convicção a nossa fé e anunciar com alegria as 
maravilhas do amor de Deus misericordioso e fonte 
de todo o bem. ☐

FAlA o PAPA FrANcisco

ANGElUS

iii Domingo da Quaresma, Ano A

Praça de são Pedro

19 de Março de 2017

«Jesus fala-nos como falou à samaritana. 
sabemos quem é Jesus, mas talvez não o 

tenhamos encontrado pessoalmente,  
e ainda não o reconhecemos  

como o nosso salvador»

o evangelho deste domingo, terceiro de Quaresma, 
apresenta-nos o diálogo de Jesus com a samaritana 
(cf. Jo 4,5-42). o encontro aconteceu quando Jesus 
atravessava a samaria, região entre a Judeia e a 
galileia, habitada por pessoas que os judeus des-
prezavam, considerando-as cismáticas e hereges. 
Mas será precisamente esta população uma das 
primeiras a aderir à pregação cristã dos Apósto-
los. enquanto os discípulos vão à aldeia procurar 

comida, Jesus permanece junto de um poço e pede 
de beber a uma mulher que ali tinha ido buscar 
água. e deste pedido começa um diálogo. «como é 
que Tu, sendo judeu, te dignas pedir alguma coisa 
a uma samaritana?». Jesus responde: se soubesses 
quem sou, e o dom que tenho para ti, serias tu 
a pedir e eu te daria «água viva», uma água que 
sacia qualquer sede e se torna fonte inexaurível no 
coração de quem a bebe (cf. vv. 10-14).

ir ao poço buscar água é cansativo e tedioso; 
seria bom ter à disposição uma fonte a jorrar! Mas 
Jesus fala de uma água diversa. Quando a mulher 
se apercebe que o homem com o qual está a falar 
é um profeta, confidencia-lhe a própria vida e apre-
senta-lhe questões religiosas. A sua sede de afeto e 
de vida plena não foi satisfeita pelos cinco maridos 
que tivera, aliás, viveu desilusões e enganos. Por 

D A  B A r r A

EUTANÁSIA

lei dos Homens vs.  lei  de Deus

Na tentativa de me ajudar a advogar esta temática, 

invoquei santo ivo de Kermartin, santo católico 

padroeiro dos advogados. o que diria este santo e 

advogado sobre a querela da eutanásia? enquanto 

homem católico e enquanto homem das leis?

sem dúvida, é uma questão que requer espe-

cial reflexão, e a problemática deve ser abordada 

de forma neutra.

É de salientar que vivemos num estado laico, 

ou seja, o estado é imparcial em relação às questões 

religiosas. Quanto a nós, independentemente da 

nossa religião, temos de saber conviver com a lei 

pela qual se rege a nossa sociedade, sem deixar de 

lado as nossas crenças. De facto, não é tarefa fácil! 

Deus coloca os maiores desafios nas nossas vidas.

Do ponto de vista legal, a nossa constituição 

reconhece uma série de direitos imprescindíveis, e 

quando falamos neles surge de imediato o Direito 

à Vida.  o quesito, eutanásia, já foi debatido e re-

provado várias vezes, mas como diz o ditado popu-

lar “água mole em pedra dura tanto bate até que 

fura”. e foi o que aconteceu. levantam-se inúme-

ras críticas, com primazia na inconstitucionalidade 

contra este direito que está “para além” de fun-

damental. cruza-se a linha ténue com outro vital 

direito, o da Dignidade da Pessoa Humana. e, por 

fim, colocam-se as grandes questões: Não terão as 

pessoas direito a morrer de forma digna? e se em 

vez de falarmos em direito à morte assistida, falás-

semos em melhores cuidados paliativos? o que há 

mais aqui é pano para mangas.

constitucionalismo à parte, a realidade é que a 

despenalização foi aprovada. Pois o direito ao livre 

arbítrio, o direito a fazermos as nossas próprias es-

colhas de forma consciente, teve um grande peso 

na balança do legislador. Porém, é de sublinhar, a 

lei existe, mas ela não é obrigatória!

A decisão final pertence a cada um de nós, re-

lembrando que o nosso corpo é apenas um mero 

invólucro de passagem por este mundo, sendo a 

nossa alma que responde perante Deus.

e de acordo com a nossa crença, ele é que dá a 

vida e só ele tem o direito de a tirar. Mas não pode-

mos imputá-la a quem não está de espírito aberto 

para a receber, aceitando a decisão de cada um. 

evocando que enquanto cristãos também temos 

momentos de provação, dúvida e de fraqueza.

Todavia, não sejamos inoperantes. Num mo-

mento de escuridão, cabe-nos aconselhar e guiar 

para a luz aqueles que mais precisam. só assim fa-

remos a diferença aos olhos Daquele que escolheu 

morrer por nós.

Vamos ser Pedras Vivas!

Daniela Cruz
Finalista de Direito



Nova Época

O testemunho maravilhoso de 

uma família em Missão

“Vamos ter uma experiência cheia”. Foi assim que 

Cláudia Torres, mãe da família Valente, se manifes-

tou ao despedir-se no aeroporto Francisco Sá Car-

neiro, no Porto, de onde partiram rumo à missão do 

Guiúa, no distrito de Inhambane, em Moçambique. 

Ali, «vamos estar à disposição, para ajudar no que 

for preciso», disse Cláudia, com a alegria espelhada 

no rosto. E fez ainda um pedido: o de poder «con-

tar com a oração de todos».

Trata-se de uma família composta pelo pai, a 

mãe e seus quatro filhos, com idades de 9, 12, 15 

e 17 anos (em 2018). O casal Rui Valente e Cláudia 

Torres, para além das suas competências profissio-

nais está ligado à sua paróquia do Furadouro, onde 

se dedica especialmente às áreas da liturgia e da 

catequese. Mas a sua caminhada de fé na comuni-

dade paroquial pedia algo mais, e foi assim que, re-

comendados pelo pároco padre Fernando Carneiro, 

que já trabalhou em várias missões em África, che-

garam à fala com os Missionários da Consolata de 

Águas Santas. Após a necessária formação e pre-

paração com os missionários daquela comunidade, 

esta família passou finalmente um mês no Centro 

Catequético de Guiúa, em Moçambique, respon-

dendo também ao convite lançado por essa missão, 

mais especificamente pelo padre Gabriel Casadei, 

missionário da Consolata que aí trabalha.

Divulgamos aqui este testemunho porque esta 

família tem raízes profundas na nossa paróquia de 

Nossa Senhora da Areosa, pois a Cláudia é uma dos 

três filhos do nosso querido Eng. António Manuel 

Torres, grande “Homem”, grande amigo que já par-

tiu para o Pai, e que com a sua esposa Fernanda 

Torres foram colunas fortes e exemplares nesta co-

munidade, muito especialmente pelo seu fantástico 

contributo na Catequese.

Hoje, os jovens que referi acima e estão retra-

tados na foto de abertura do artigo têm mais dois 

anos. E uma nova missão aconteceu. Desta vez foi o 

João, agora com 19 anos, que acompanhou os pais 

na experiência humanitária em que passaram umas 

férias na Grécia, em Moria, pequena aldeia na ilha 

grega de Lesbos, ajudando os refugiados.

Aproveito para dar a conhecer uma aposta di-

gital de jornalismo que quer colocar as pessoas e as 

comunidades no centro da notícia. As das margens 

em primeiro lugar. Um projeto editorial dirigido 

pelo jornalista António Marujo e que todos deve-

mos conhecer e ajudar (setemargens.com), onde 

este testemunho já foi publicado. Porém, a família 

Valente faz questão que seja mais divulgado para 

que se torne mais conhecido, despertando-nos da 

inércia de quem vive sem os problemas de ter de 

abandonar tudo por causa da guerra.

E aí segue o testemunho, para que, lendo-o, 

deixemos de ignorar a tragédia dos refugiados.

Este título não é original: Moria é 
um inferno (um testemunho)

Rui, Cláudia e João Valente | 6 Mar 2020

o título não é original, mas inferno define bem 

o que por lá se passa. e não tinha de ser assim…

Moria é uma pequena aldeia na ilha grega 

de lesbos: umas dezenas de casas, ruas estrei-

tas onde passa um carro de cada vez e onde, 

nos passeios minúsculos, estão duas ou três 

cadeiras do café local, onde se sentam os ho-

mens de idade… tudo o que fica bem numa 

fotografia. Mas não se tira a foto, porque es-

tranha-se a quantidade de pessoas que andam 

nessas ruas, em grupo ou sozinhas: famílias 

com crianças ou um bando de jovens, velhos 

e novos, homens e mulheres, cheios de sacos, 

com um pedaço de cartão ou madeira. Não são 

gregos nem são turistas. É que, seguindo numa 

dessas ruas, meia hora a caminhar, encontra-se 

o campo de refugiados de Moria. o que era 

antes um monte de oliveiras, é hoje um bairro 

de lata, plástico e cartão onde 20 mil pessoas 

tentam sobreviver.

A visão do campo é devastadora. Um amon-

toado de barracas à volta de uma estrutura em 

betão com arame farpado. o campo de Moria 

é constituido por duas áreas: o campo oficial, 

construído para o efeito e onde, dentro dos 

muros de betão pintados de branco, colocaram 

contentores (a que chamam “ice cubes” pelo 

frio que passam lá dentro) para alojarem os 

refugiados; e a segunda área, a que chamam 

“selva”, que não é mais que um conjunto a 

perder de vista de barracas feitas pelos próprios 

com os materiais que arranjam: tendas de cam-

pismo cobertas de plástico, ou, simplesmente, 

uns paus ao alto com um plástico por cima, 

todos dispostos à volta do campo oficial.

Não entrámos no campo oficial… pelas 

descrições não era muito melhor que estar na 

“selva”. A lotação está mais que superlotada. o 

campo construído para cerca de 3000 pessoas 

alberga mais de 20 000!

Na “selva” não há água, nem luz, nem re-

colha de lixo. Há uma sanita e um chuveiro para 

cada 500 pessoas. existe uma zona com água 

potável durante duas horas por dia que tem de 

servir para consumo, lavagem de roupa e tomar 

banho. Há um médico (de oNgs, organizações 

Não-governamentais) para 3000 pessoas. Há 

filas enormes para tudo. sente-se uma grande 

tensão no ar e uma sensação bem real de (▷) 

Esta bonita família composta por pai, mãe e os quatro filhos, 

da Paróquia do Furadouro, em Ovar, permaneceu todo o mês 

de agosto de 2018 na missão do Guiúa, em Moçambique, com 

os missionários da Consolata.

 
A “selva” junto do campo de refugiados de Moria (ilha de Lesbos, Grécia) em Janeiro de 2020.

Foto © Cláudia Valente, cedida pela autora
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“Existe uma zona com  
água potável duas 

horas por dia

”

http://setemargens.com/
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que, a qualquer momento, os confrontos físicos 

podem acontecer. A falta de segurança é evi-

dente. Há relatos de mulheres dormirem de fral-

das para não terem de sair da “tenda” durante 

a noite…Defendi a visão que tinha da matéria e 

foi aprovada. estive três anos no ensino.

Aqui não se vive… espera-se e sobrevive-

-se. e nem sequer percebemos muito bem como 

é que se pode sobreviver num sítio destes. Ao 

percorrer o labirinto por entre as barracas, onde 

uma miséria degradante se atira para os nos-

sos olhos, vemos muitas pessoas agradecidas 

por estarem ali e que nos dão um pouco do 

nada que têm para agradecer o nosso trabalho. 

e não são só os sorrisos e o bando de miúdos 

que nos cercam a gritar my friend, my friend 

para nos darem um abraço, mas também o pão 

que cozem e que nos oferecem, a acompanhar 

o chá num copo incrivelmente lavado. grande 

é o desespero desta gente que os leva a saírem 

das suas terras para virem parar a este inferno e 

estarem agradecidas por isso!

os relatos são impressionantes… famílias 

inteiras, que tinham a sua vida normal e que, 

devido à guerra, tiveram de fugir. Que acharam 

que não conseguiam mais esconder a filha e 

evitar que fosse raptada pelos talibãs. Que um 

dos filhos tinha sido raptado por um qualquer 

senhor da guerra e não queriam perder os ou-

tros. Que acordaram com as bombas e agrade-

ceram a Deus porque a casa deles foi a única a 

ficar de pé. Qualquer um de nós faria o mesmo. 

Neste campo, a maioria das pessoas são do Afe-

ganistão, síria, iraque e somália. Fugiram por-

que todos eles já perderam alguém na guerra. A 

morte é algo muito próximo.

o papel das oNgs é fundamental para a 

sobrevivência destas pessoas. A falência da polí-

tica europeia para a gestão desta crise humani-

tária está bem patente no número de oNgs que 

todos os dias trabalham para tentar colmatar as 

necessidades mais básicas. comida, roupa, cal-

çado, apoio legal, suporte às grávidas (existem 

tantas mulheres grávidas!), suporte aos meno-

res sozinhos (mais de 1000!), suporte aos bebés 

(tantos bebés de colo!), espaços para as mulhe-

res tomarem banho, lavagem de roupa, forma-

ção em inglês, atividades para crianças (tantas 

famílias com cinco e seis filhos pequenos!) re-

colha de lixo, tudo isto é feito pelas oNgs e os 

seus voluntários.

É impressionante a forma como as oNgs 

no terreno se organizam para maximizarem o 

apoio, mas o que é fundamental não conse-

guem alterar. continuam a chegar à ilha mais 

pessoas do que as que saem. esperam meses, 

anos perdidos em processos burocráticos na es-

perança de irem para o continente e não serem 

devolvidos à Turquia ou aos seus países de ori-

gem. e enquanto esperam não têm nada para 

fazer. Uns juntam-se às oNgs como voluntários, 

outros tentam montar um negócio no meio da 

“selva”, mas sobretudo deambulam por lá. Pelo 

campo, pela aldeia, junto ao mar… e isto não 

faz nada bem ao turismo, uma das principais 

atividades económicas da ilha.

compreensivamente, os gregos de lesbos 

estão preocupados e revoltados por estarem 

eles, sozinhos, a suportar tudo isto. A ilha, bas-

tante pacata, a viver de um turismo ainda não 

muito invasivo e de uma agricultura baseada nas 

oliveiras, vê-se de repente envolvida nesta con-

fusão, com sentimentos muito contraditórios. 

Aqui também se sente a tensão, entre os que 

querem a sua ilha de volta e a compreensão pela 

situação desesperante dos refugiados.

Fomos voluntários na Refuge4Refugees, uma 

oNg criada por um refugiado sírio. Um rapaz 

novo que atravessou a nado da Turquia para 

 

lesbos e que, depois de obter a autorização de 

residência, voltou para ajudar outros refugiados. 

esta oNg trabalha na distribuição de roupa, cal-

çado e conjuntos de higiene e na recolha de 

lixo, ação de grande importância para o campo. 

são 20 mil pessoas a gerar lixo diariamente e 

os serviços municipais não o recolhem. Fica na 

memória a satisfação e agradecimento daquelas 

pessoas por quatro dias de trabalho árduo numa 

recolha massiva de toneladas de lixo, o que dei-

xou uma parte do campo com um aspeto mais 

limpo… por dois ou três dias!…

Uma semana depois de termos regressado 

a Portugal, a casa onde ficámos em Moria com 

outros voluntários e vários carros de diversas 

oNgs foram vandalizados por grupos extremis-

tas gregos. Nesta altura, várias oNgs decidiram 

cessar a sua atividade por não ser possível ga-

rantir a segurança dos voluntários.

No final, fica uma grande dor e uma grande 

revolta por esta europa permitir que isto acon-

teça no seu próprio território. o que já era inad-

missível, vai ficar pior com a saída das oNgs. 

cabe-nos a nós todos não deixar que o inferno 

de Moria continue a ser um inferno. Temos a 

obrigação de ficar no lado certo da história. ☐

Parabéns a esta bela Família que tenho a honra de 

conhecer e ser amiga. Que exemplo de vida para 

uma sociedade que busca o ter e não o ser e fecha 

os olhos a estes irmãos desprezados e sós, verda-

deiros rostos de Jesus Cristo no nosso mundo.

Deus vos abençoe e dê saúde e força para con-

tinuarem a vossa missão, que deixa transparecer a 

felicidade em vossos rostos. Que grande lição para 

todos nós. Muito obrigada!

Não queria acabar sem lembrar as palavras 

do nosso Papa Francisco no encontro com os re-

fugiados vindos por meio de corredores humani-

tários das regiões de guerra: “É preciso socorrer e 

salvar porque somos todos responsáveis pela vida 

no nosso próximo, e o Senhor nos cobrará no mo-

mento do juízo final. A nossa inércia é pecado!”

MMA

Na “selva”, barracas, lixo e pessoas convivem lado a lado, 

diariamente. Foto © Cláudia Valente, cedida pela autora

 

Uma barbearia e cabeleireiro improvisado numa barraca: 

há quem tente montar pequenos negócios, mas a maior 

parte deambula pela “selva”. Foto © Cláudia Valente, 

cedida pela autora

“Temos a obrigação de 
ficar do lado certo 

da história

”

 





Já é possível aos sujeitos particulares indicar a entidade a que desejam consignar IRS e/ou IVA.
A entidade escolhida deve ser indicada até ao dia 31 de Março no Portal da Autoridade Tributária.
O prazo para submeter a declaração de IRS de 2019 irá decorrer de 1 de Abril a 30 de Junho de 2020.

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

campanha de angariação de 
fundos para as obras urgentes 

no telhado da igreja

Faça o seu donativo somente:
• na Secretaria Paroquial
•  transferência bancária para o NIB: 

0033 0000 0001 0344 0422 5

orçamento:
6 000,00

09–03: _____________

16–03: _____________

23–03: _____________

30–03: _____________
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EvangElho sEgundo são João
(Jo 9,1-41)

«Eu fui, lavei-me e comecei a ver»

TexTos l iTúrgicos

IV DOMINGO DA QUARESMA · ANO A · 22–03–2020
I Livro de Samuel 16,1b.6-7.10-13a — Salmo 22(21),1-6 (R. 1) — Carta aos Efésios 5,8-14 — S. João 9,1-41

Comentário
Todos somos pecadores, cegos de nascença. A cura do cego de nascença proclama que Cristo é o Filho de 
Deus, nascido para ser luz. “Enquanto estiver no mundo, Eu sou a luz do mundo”. Como o cego curado, 
também nós exclamamos: “Eu creio, Senhor!” “Agora sois luz.” O milagre da piscina de Siloé contém 
um signo batismal. O cristão é um “iluminado”. No Batismo renunciamos às trevas e tornámo-nos luz no 
Senhor. Agora somos luz de Cristo, iluminados para iluminar. “Acreditas no Filho do Homem?” Quaresma 
consiste num esforço de ver e acreditar. Fé é acreditar em Jesus Cristo. Fé é ver com os olhos de Deus aquilo 
que não entendo. Na sua luz vemos a luz. A fé é encontro de corações. “Portai-vos como filhos da luz”. Há 
uma guerra total entre a luz e as trevas. Em nós, Cristo continua a iluminar o mundo, a vencer a obra das 
trevas. Vamos hoje à fonte do Evangelho limpar os olhos para ver e o coração para amar.

N aquele tempo,
Jesus encontrou no seu caminho um  

cego de nascença.
cuspiu em terra, fez com a saliva um 

pouco de lodo
e ungiu os olhos do cego.
Depois disse-lhe:
«Vai lavar-te à piscina de siloé»; siloé quer 

dizer «enviado».
ele foi, lavou-se e começou a ver.
entretanto, perguntavam os vizinhos
e os que o viam a mendigar:
«Não é este o que costumava estar 

sentado a pedir esmola?»
Uns diziam: «É ele.»
outros afirmavam: «Não é. É parecido  

com ele.»
Mas ele próprio dizia: «sou eu.»
levaram aos fariseus o que tinha sido cego.
era sábado esse dia em que Jesus fizera lodo
e lhe tinha aberto os olhos.
Por isso, os fariseus perguntaram ao 

homem
como tinha recuperado a vista.
ele declarou-lhes:
«Jesus pôs-me lodo nos olhos;
depois fui lavar-me e agora vejo.»

Diziam alguns dos fariseus:
«esse homem não vem de Deus, porque 

não guarda o sábado.»
outros observavam:
«como pode um pecador fazer tais 

milagres?»
e havia desacordo entre eles.
Perguntaram então novamente ao cego:
«Tu que dizes d’Aquele que te deu a vista?»
o homem respondeu: «É um profeta.»
replicaram-lhe então eles:
«Tu nasceste inteiramente em pecado  

e pretendes ensinar-nos?»
e expulsaram-no.
Jesus soube que o tinham expulsado
e, encontrando-o, disse-lhe:
«Tu acreditas no Filho do homem?»
ele respondeu-lhe:
«Quem é, senhor, para que eu acredite 

n’ele?»
Disse-lhe Jesus:
«Já o viste: é quem está a falar contigo.»
o homem prostrou-se diante de Jesus  

e exclamou:
«eu creio, senhor.»

Palavra da salvação

el greco, A Cura do Cego, c. 1567

e D i T o r i A l

Comunidade Viva

A nossa Paróquia de Nossa senhora da Areosa festejou 

no passado sábado a conclusão do seu primeiro ano 

como paróquia definitiva. Num sarau que primou pela 

alegria e pela participação, doze das instituições em 

que nos multiplicamos para dar resposta às mais diver-

sas necessidades da nossa comunidade tiveram oportu-

nidade de mostrar o seu dinamismo e a sua dedicação 

ao serviço a que nos chama Jesus.

De forma notável, a cerimónia permitiu realçar a 

diversidade e a unidade que devem presidir a qualquer 

organização que se reclama como cristã, tendo respon-

dido à chamada pessoas de todas as idades, origens e 

condições. De mãos unidas, tiveram oportunidade de 

celebrar o Amor que as une e para elas é penhor de fu-

turo e sentido, não podendo deixar de merecer especial 

destaque a convivência exemplar de mais novos e mais 

velhos, registando de forma bem vincada como sob a 

inspiração do espírito santo é uno o corpo de cristo.

A extraordinária mobilização dos jovens será para 

todos razão do maior júbilo, pois atesta a dedicação 

com que os nossos catequistas cuidam da semente que 

muitos, por vezes vindos de longe, depositam nas suas 

mãos. Bem hajam pelo seu generoso e profícuo zelo. 

contudo, este esforço feito entre os mais jovens tem 

revelado entre nós um potencial ainda mais transcen-

dente, que é precisamente o de tocar um bom número 

dos seus pais, que aqui sentem o apelo do sacramento 

do crisma, acabando eles mesmos por arregaçar as 

mangas para se dedicarem ao trabalho na Vinha.

outra palavra muito especial a todos quantos pro-

curam integrar na nossa família aqueles que chegam 

do estrangeiro, em particular do grande continente 

africano, que assim podem esquecer por momentos a 

lonjura do chão e do berço que os viu nascer.

Finalmente, não poderia deixar de reafirmar o 

apreço de toda a comunidade pelo trabalho incansável 

dos nossos sacerdotes. saibam sempre afastar de nós 

todas as nuvens negras da divisão e do desânimo — so-

bretudo porque mais importante do que celebrar o que 

foi feito é preparar caminho para acabar o que falta.

Neste número, o boletim Pedras Vivas celebra em 

particular a “aquisição” de mais uma colaboradora, 

desta vez a Daniela cruz, jovem finalista do curso de 

Direito que, na medida das suas possibilidades, virá 

partilhar connosco alguma da sua sensibilidade e do 

seu saber nessa área tão importante do nosso agir so-

cial. É dela a coluna “Da Barra”, que provavelmente já 

tiveram ocasião de ler na página 2.

PM
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não nos damos conta de que Jesus é a luz, é «a 
luz do mundo», quando olhamos para outro lado, 
quando preferimos entregar-nos a pequenas luzes, 
quando vamos às apalpadelas na escuridão. o facto 
que aquele cego não tenha um nome ajuda-nos a 
contemplar-nos com o nosso rosto e o nosso nome 
na história. Também nós fomos «iluminados» por 
cristo no Batismo e por conseguinte somos chama-
dos a comportarmo-nos como filhos da luz. e com-
portar-nos como filhos da luz exige uma mudança 
radical de mentalidade, uma capacidade de julgar 
homens e situações segundo outra escala de valo-
res, que vem de Deus. com efeito, o sacramento 
do Batismo exige a escolha de viver como filhos da 
luz e de caminhar na luz. se agora eu vos pergun-
tasse: «Acreditais que Jesus é o Filho de Deus? Que 
vos pode mudar o coração? Que pode fazer ver a 
realidade como ele a vê, não como nós a vemos? 

Acreditais que ele é luz, que nos doa a verdadeira 
luz?». o que responderíeis? cada um responda no 
seu coração.

o que significa ter a luz verdadeira, caminhar 
na luz? Antes de tudo, significa abandonar as luzes 
falsas: a luz fria e fátua do preconceito contra os 
outros, porque o preconceito deturpa a realidade e 
enche-nos de aversão contra aqueles que julgamos 
sem misericórdia e condenamos sem apelo. este 
é pão de todos os dias! Quando falamos mal dos 
outros, não caminhamos na luz, caminhamos nas 
trevas. outra luz falsa, por ser sedutora e ambígua, 
é a do interesse pessoal: se avaliarmos homens e 
aspetos com base no critério da nossa utilidade, do 
nosso prazer, do nosso prestígio, não exercemos a 
verdade nas relações e nas situações. se formos pelo 
caminho da procura só do interesse pessoal, cami-
nhamos nas trevas.

A Virgem santa, que foi a primeira a receber 
Jesus, luz do mundo, nos obtenha a graça de aco-
lher novamente nesta Quaresma a luz da fé, redes-
cobrindo o dom inestimável do Batismo, que todos 
nós recebemos. e esta nova iluminação nos trans-
forme nas atitudes e nas ações, para sermos tam-
bém nós, a partir da nossa pobreza, das nossas insu-
ficiências, portadores de um raio de luz de cristo. ☐

FAlA o PAPA FrANcisco 

ANGElUS

iV Domingo da Quaresma, Ano A

Praça de são Pedro

26 de Março de 2017

«o cego de nascença representa cada  
um de nós, que fomos criados para conhecer 
deus, mas por causa do pecado somos como 

cegos, temos necessidade de uma  
luz nova»

No centro do evangelho deste quarto domingo de 
Quaresma encontram-se Jesus e um cego de nas-
cença (cf. Jo 9,1-41). cristo restitui-lhe a vista e rea-
liza este milagre com uma espécie de rito simbólico: 

primeiro mistura a terra com a saliva, em seguida 
aplica-a sobre os olhos do cego; depois diz-lhe para 
se ir lavar no tanque de siloé. o homem vai, lava-se 
e readquire a visão. era cego desde o nascimento. 
com este milagre Jesus manifesta-se e manifesta-se 
a nós como luz do mundo; e o cego de nascença 
representa cada um de nós, que fomos criados para 
conhecer Deus, mas por causa do pecado somos 
como cegos, temos necessidade de uma luz nova; 
todos precisamos de uma luz nova: a da fé, que 
Jesus nos concedeu. De facto, ao readquirir a visão 
o cego do evangelho abre-se para o mistério de 
cristo. Jesus pergunta-lhe: «Tu acreditas no Filho 
do homem?» (v. 35). «e quem é ele, senhor, para 
que eu creia nele?», responde o cego curado (v. 36). 
«Viste-o: é aquele que fala contigo» (v. 37). «creio, 
senhor!» e prostra -se diante de Jesus.

este episódio leva-nos a refletir sobre a nossa 
fé, a nossa fé em cristo, o Filho de Deus e, ao 
mesmo tempo, refere-se também ao Batismo, que 
é o primeiro sacramento da fé: o sacramento que 
nos faz «vir à luz», mediante o renascimento pela 
água e pelo espírito santo; assim como aconteceu 
ao cego de nascença, ao qual se abriram os olhos 
depois de se ter lavado na água do tanque de siloé. 
o cego de nascença curado representa-nos quando 

Durante o presente surto de coronavirus 
coViD-19, recomendamos a todos os  
interessados em frequentar as activida-
des da igreja que se mantenham atentos  
às informações divulgadas no portal da 
Diocese do Porto (diocese-porto.pt) e 
na página do Facebook da Paróquia da  
Areosa (facebook.com/igrejansareosa/)

Quaresma — “ Todos aqui Renascemos! ”
dias 06 a 28 · cPM (sextas e sábados às 21h30)
dia 20 · Via sacra (escuteiros) · 21h30 (igreja)
dia 22 · Dia do Pai
Dia 27 · Via sacra (Plataforma Juvenil) · 21h30 

(igreja)
dia 28 · i Festival Amostra de Teatro da Areosa · 

21h30 (Multiusos)

ENCONTROS dE  FORMAçãO E  ORAçãO

domingos · grupo do crisma de Adultos · 11h00
Quartas-feiras · renovamento carismático · 
capela do santíssimo · 15h00
Segunda terça-feira 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 · segundo 
domingo do mês · 11h00

ATENdIMENTO PELO PÁROCO

Segunda a sexta-feira · 17h00–19h00
Sábado · 17h00–18h00

CONTACTOS

Igreja – Secretaria e Cartório Paroquial
rua da igreja da Areosa, 91
4200-323 PorTo
225 499 333 · Fax.: 225 404 722
segunda a sexta-feira · 9h30–12h00 e  
14h30–18h00
secretaria@paroquia-areosa.pt
www.paroquia-areosa.pt
www.facebook.com/igrejansareosa

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) · 
multiusosparoquiaareosa@gmail.com

CORPO NACIONAL dE ESCUTAS

Agrupamento 740-Areosa · 
geral.740@escutismo.pt
www.agr740areosa.org/

•

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


