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e d i T o r i a l

Com Jesus em Casa

ao abordar durante as sessões de catequese de adultos 
o tema do Baptismo, da adesão pessoal à igreja de Jesus e 
da missão de cada um de nós como cristão, uma das pas-
sagens das escrituras que mais gosto de partilhar é de são 
Pedro, na sua primeira carta (I Pe 2,9-10): «Vós, porém, 
sois linhagem escolhida, sacerdócio régio, nação santa, 
povo adquirido em propriedade, a fim de proclamardes 
as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a 
sua luz admirável.»

Numa sociedade tão estratificada e especializada 
como a nossa — bem ao invés de todas as proclamações 
igualitaristas que por aí vão circulando... —, quando se 
afirma que todos os baptizados participam no sacerdó-
cio de Cristo, que todos eles são, na sua justa condição, 
sacerdotes, profetas e reis (cic 1268), parece que não se 
está a fazer mais do que usar uma figura de estilo, uma 
sinédoque, tomando o todo pela parte. Na verdade, não 
é fácil acreditar que, através do Baptismo, cada um de 
nós, por mais simples que seja a sua condição, é na rea-
lidade investido nessa tríplice condição de mediador, de 
anunciador e de cabeça no serviço, na medida das suas 
capacidades e das suas circunstâncias.

a despeito de todas as dificuldades e sofrimento, a 
presente crise sanitária teve o mérito de nos vir a cada 
um de nós lembrar a importante dignidade e responsa-
bilidade que, apenas pelo Baptismo, introduzimos nas 
nossas vidas, tornando-nos filhos e legítimos herdeiros 
de deus e do seu reino entre nós.

afastados dos templos e dos nossos Padres, coloca-
dos sem a ajuda e sem a direcção próxima de quaisquer 
orientadores diante dos nossos modestos altares do-
mésticos, diante dos nossos esposos, dos nossos filhos, 
dos nossos pais, dos nossos familiares, de todos aqueles 
com quem partilhamos a mesa e o tecto, mas também 
de todos aqueles que servimos, se fazemos de alguma 
forma parte dos “serviços essenciais” de uma comuni-
dade, cada um de nós, na particular situação em que 
se encontrou, independentemente do sexo, da idade e 
da condição, foi chamado a assumir na plenitude o seu 
particular estatuto de pontífice, ou seja, de fazedor de 
pontes, entre o criador e as suas criaturas, ou seja, entre 
o mais profundo Mistério do amor e os seus filhos, caí-
dos entre a dor e as trevas.

Talvez durante todas as nossas vidas muitos de nós 
nunca tenham tido oportunidade de experimentar tão 
perto a presença de Jesus e de estar, em expectativa e 
silêncio, atentos à sua Palavra: “estou aqui, senhor!”

como sois grande, meu deus, como são misterio-
sos os teus desígnios e o teu apreço pelos mais peque-
nos dos teus filhos!

PM

EvangElho sEgundo são luCas
(lC 24,13-35)

«Conheceram-n’o ao partir o pão»

Dois dos discípulos de Jesus
iam a caminho duma povoação  
     chamada emaús,

que ficava a duas léguas de Jerusalém.
conversavam entre si sobre tudo o que 

tinha sucedido.
enquanto falavam e discutiam,
Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles 

a caminho.
Mas os seus olhos estavam impedidos de  

o reconhecerem.
ele perguntou-lhes.
«Que palavras são essas que trocais entre vós 

pelo caminho?»
Pararam, com ar muito triste,
e um deles, chamado cléofas, respondeu:
«Tu és o único habitante de Jerusalém
a ignorar o que lá se passou nestes dias.»
e ele perguntou: «Que foi?» ▷

diego Velázquez, A Refeição de Emaús, 1618
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Covid-19: Igreja Católica  

prepara regresso «possível e gradual»  

às celebrações comunitárias, após o final 

do estado de emergência

Bispos católicos ultimam orientações 

gerais, em diálogo com as autoridades 

governamentais e de saúde

Lisboa, 21 abr 2020 (Ecclesia) – o conselho 

Permanente da conferência episcopal Por-

tuguesa (ceP) reuniu-se hoje para preparar 

o regresso “possível e gradual” às celebra-

ções comunitárias, após o final do estado de 

emergência no país.

o organismo dos bispos católicos adianta 

que “está a preparar orientações gerais, em 

diálogo com as autoridades governamentais 

e de saúde, para quando terminar a terceira 

fase do estado de emergência, com a reto-

mada gradual das celebrações comunitárias 

da eucaristia e outras manifestações cultuais”.

o conselho Permanente da ceP mani-

festa a sua solidariedade “para com toda a 

população pela sua atitude de cuidada pre-

venção ao longo desta situação” e reconhece 

a forma como os católicos “seguiram as nor-

mas e orientações da santa sé, da conferên-

cia episcopal e das dioceses”.

os bispos católicos recordam as víti-

mas desta epidemia e seus familiares, ma-

nifestando a sua solidariedade para com os 

doentes infetados e com os que estão na 

“linha da frente”, como os profissionais 

de saúde, as forças de segurança e os que 

trabalham nos lares e outras instituições so-

ciais. a ceP “reconhece o papel de presença 

constante dos capelães hospitalares junto 

dos doentes, médicos, enfermeiros e demais 

auxiliares de saúde”.

esta segunda-feira, o primeiro-ministro 

português admitia o regresso gradual das 

celebrações religiosas em maio. “deveremos, 

a partir de maio, começar a encontrar um maior 

ponto de normalidade, nas celebrações religiosas, 

tendo em conta a previsão que temos”, afirmou.

o santuário de Fátima anunciou a 6 de abril 

que a peregrinação que assinala anualmente o 13 

de maio vai decorrer este ano sem a presença de 

assembleia devido à pandemia de covid-19.

OC

Comentário
Pela estrada de Emaús vai o Senhor com os seus discípulos celebrar a Ressurreição. Na aparição de 
Emaús há celebração da Palavra, há pão e vinho na mesa. Ressurreição e Eucaristia dizem a mesma 
realidade. Todas as vezes que celebramos a Eucaristia anunciamos a morte e Ressurreição do Senhor. 
“Fica connosco, Senhor”. Cristo ressuscitado é Deus connosco. Cristo ressuscitou para viver connosco 
em comunhão, dando e recebendo. Vai connosco pelos caminhos, ateando os corações no fogo da 
Sua palavra. “Deu-se-lhes a conhecer, ao partir do pão”. O gesto de Jesus abriu-lhes os olhos. Mas 
antes que os olhos se abrissem, já o coração estava aberto e tinha visto, quando abriram a porta 
e repartiram com Ele o seu pão. O gesto de repartir revela sempre um ressuscitado. “Partiram no 
mesmo instante”. Eucaristia e Ressurreição são a pressa de ir dizer aos outros que Cristo ressuscitou. 
A alegria vive-se em coro e a fé em comunhão. Pelos caminhos dos homens, na vida normal e con-
creta é que Cristo nos aparece.

▷ responderam-lhe:
«o que se refere a Jesus de Nazaré,
profeta poderoso em obras e palavras
diante de deus e de todo o povo;
e como os príncipes dos sacerdotes e  

os nossos chefes
o entregaram para ser condenado à morte 

e crucificado.
Nós esperávamos que fosse ele quem havia 

de libertar israel.
Mas, afinal, é já o terceiro dia depois que 

isto aconteceu.
É verdade que algumas mulheres do  

nosso grupo
nos sobressaltaram:
foram de madrugada ao sepulcro,
não encontraram o corpo de Jesus
e vieram dizer que lhes tinham aparecido 

uns anjos
a anunciar que ele estava vivo.
alguns dos nossos foram ao sepulcro
e encontraram tudo como as mulheres 

tinham dito.
Mas a ele não o viram.»
então Jesus disse-lhes:
«Homens sem inteligência e lentos  

de espírito
para acreditar em tudo o que os  

profetas anunciaram!
Não tinha o Messias de sofrer tudo isso
para entrar na sua glória?»
depois, começando por Moisés

e passando pelos Profetas,
explicou-lhes em todas as escrituras o  

que lhe dizia respeito.
ao chegarem perto da povoação para onde 

iam,
Jesus fez menção de ir para diante.
Mas eles convenceram-n’o a ficar, dizendo: 
«Ficai connosco, porque o dia está a terminar
e vem caindo a noite».
Jesus entrou e ficou com eles.
e quando se pôs à mesa, tomou o pão, 

recitou a bênção,
partiu-o e entregou-lho.
Nesse momento abriram-se-lhes os olhos  

e reconheceram-n’o.
Mas ele desapareceu da sua presença.
disseram então um para o outro:
«Não ardia cá dentro o nosso coração,
quando ele nos falava pelo caminho
e nos explicava as escrituras?»
Partiram imediatamente de regresso  

a Jerusalém
e encontraram reunidos os onze e os que 

estavam com eles, que diziam:
«Na verdade, o senhor ressuscitou e 

apareceu a simão.»
e eles contaram o que tinha acontecido  

no caminho
e como o tinham reconhecido ao partir  

o pão.

Palavra da salvação

O período para submeter o IRS 2019 decorre de 1 de abril até 30 de junho de 2020.
Ajude indicando o número de contribuinte de uma das nossas instituições!

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

AJUDAR A CUSTO ZERO



Fala o PaPa FraNcisco

HomILIa

iii domingo de Páscoa, ano a

cairo, egipto

29 de abril de 2017

« não vale a pena rezar, se a nossa  
oração dirigida a deus não se transformar  

em amor dirigido ao irmão »

o evangelho do terceiro domingo de Páscoa fala-nos 
do itinerário dos dois discípulos de emaús que deixa-
ram Jerusalém. Um evangelho que se pode resumir 
em três palavras: morte, ressurreição e vida.

Morte. os dois discípulos voltam à sua vida quo-
tidiana, repletos de desânimo e desilusão: o Mestre 

morreu e, por conseguinte, é inútil esperar. sentiam-se 
desorientados, enganados e desiludidos. o seu cami-
nho é um voltar atrás; é um afastar-se da experiência 
dolorosa do crucificado. a crise da cruz – antes, o 
«escândalo» e a «loucura» da cruz (cf. 1 Cor 1,18- 2,2) –
parece ter sepultado todas as suas esperanças. aquele 
sobre quem construíram a sua existência morreu, der-
rotado, levando consigo para o túmulo todas as suas 
aspirações.

Não podiam acreditar que o Mestre e salvador, 
que ressuscitara os mortos e curara os doentes, pudesse 
acabar pregado na cruz da vergonha. Não podiam 
entender por que razão deus Todo-Poderoso não o 
tivesse salvo duma morte tão ignominiosa. a cruz de 
cristo era a cruz das suas ideias sobre deus; a morte 
de cristo era uma morte daquilo que imaginavam ser 
deus. Na realidade, eram eles os mortos no sepulcro da 
sua limitada compreensão.

Quantas vezes o homem se autoparalisa, recu-
sando-se a superar a sua ideia de deus, um deus criado 
à imagem e semelhança do homem! Quantas vezes se 
desespera, recusando-se a crer que a omnipotência de 
deus não é omnipotência de força, de autoridade, mas 
é apenas omnipotência de amor, de perdão e de vida!

os discípulos reconheceram Jesus no ato de «par-
tir o pão» (Lc 24,35), na eucaristia. se não deixarmos 

F

sua visibilidade histórica: «Felizes os que creem sem 
terem visto!» (Jo 21,29; cf. 20,17). a igreja deve saber 
e acreditar que ele está vivo com ela e vivifica-a na 
eucaristia, na sagrada escritura e nos sacramentos. os 
discípulos de emaús compreenderam isto e voltaram a 
Jerusalém para partilhar com os outros a sua experiên-
cia: «Vimos o senhor... sim, verdadeiramente ressusci-
tou!» (cf. Lc 24,32).

a experiência dos discípulos de emaús ensina-
-nos que não vale a pena encher os lugares de culto, 
se os nossos corações estiverem vazios do temor de 
deus e da sua presença; não vale a pena rezar, se a 
nossa oração dirigida a deus não se transformar em 
amor dirigido ao irmão; não vale a pena ter muita reli-
giosidade, se não for animada por muita fé e muita 
caridade; não vale a pena cuidar da aparência, porque 
deus vê a alma e o coração (cf. 1 Sam 16,7) e detesta 
a hipocrisia (cf. Lc 11,37-54; At 5,3.4).[2] Para deus, é 
melhor não acreditar do que ser um falso crente, um 
hipócrita!

a fé verdadeira é a que nos torna mais carido-
sos, mais misericordiosos, mais honestos e mais huma-
nos; é a que anima os corações levando-os a amar a 
todos gratuitamente, sem distinção nem preferências; 
é a que nos leva a ver no outro, não um inimigo a ven-
cer, mas um irmão a amar, servir e ajudar; é a que nos 
leva a espalhar, defender e viver a cultura do encontro, 
do diálogo, do respeito e da fraternidade; é a que nos 
leva a ter a coragem de perdoar a quem nos ofende, 
a dar uma mão a quem caiu, a vestir o nu, a alimentar 
o faminto, a visitar o preso, a ajudar o órfão, a dar de 
beber ao sedento, a socorrer o idoso e o necessitado 
(cf. Mt 25,31-45). a verdadeira fé é a que nos leva a 
proteger os direitos dos outros com a mesma força e 
o mesmo entusiasmo com que defendemos os nossos. 
Na realidade, quanto mais se cresce na fé e no seu 
conhecimento, tanto mais se cresce na humildade e na 
consciência de ser pequeno.

Queridos irmãos e irmãs, deus só aprecia a fé 
professada com a vida, porque o único extremismo 
permitido aos crentes é o da caridade. Qualquer outro 
extremismo não provém de deus nem lhe agrada.

agora, como os discípulos de emaús, voltai à 
vossa Jerusalém, isto é, à vossa vida diária, às vossas 
famílias, ao vosso trabalho e à vossa amada pátria, 
cheios de alegria, coragem e fé. Não tenhais medo de 
abrir o vosso coração à luz do ressuscitado e deixai 
que ele transforme a vossa incerteza em força positiva 
para vós e para os outros. Não tenhais medo de amar a 
todos, amigos e inimigos, porque, no amor vivido, está 
a força e o tesouro do crente.

a Virgem Maria e a sagrada Família, que vive-
ram nesta terra abençoada, iluminem os nossos cora-
ções e vos abençoem a vós e ao amado egipto que, ao 
alvorecer do cristianismo, recebeu a evangelização de 
são Marcos e, ao longo da história, deu muitos márti-
res e uma longa série de santos e santas! ☐

[1] cf. Bento xVi, audiência-geral de Quarta-feira, 11 de abril de 2007.

[2] santo efrém exclama: «arrancai a máscara que cobre o hipócrita e 

não vereis nele senão podridão» (Serm.). «ai do coração débil (…) que 

segue dois caminhos»: diz o eclesiástico (2,12; cf. 2,14 Vulg.).

romper o véu que ofusca os nossos olhos, se não dei-
xarmos romper o endurecimento do nosso coração e 
dos nossos preconceitos, nunca poderemos reconhecer 
o rosto de deus.

Ressurreição. Na obscuridade da noite mais 
escura, no desespero mais desconcertante, Jesus 
aproxima-se dos dois discípulos e caminha pela sua 
estrada, para que possam descobrir que ele é «o cami-
nho, a verdade e a vida» (Jo 14, 6). Jesus transforma o 
seu desespero em vida, porque, quando desaparece a 
esperança humana, começa a brilhar a divina: «o que 
é impossível aos homens é possível a deus» (Lc 18, 27; 
cf. 1,37). Quando o homem toca o fundo do fracasso 
e da incapacidade, quando se despoja da ilusão de ser 
o melhor, ser autossuficiente, ser o centro do mundo, 
então deus estende-lhe a mão para transformar a sua 
noite em alvorada, a sua tristeza em alegria, a sua 
morte em ressurreição, o seu voltar atrás em regresso 

a Jerusalém, isto é, regresso à vida e à vitória da cruz 
(cf. Heb 11,34).

com efeito, depois de ter encontrado o ressus-
citado, os dois discípulos regressam cheios de alegria, 
confiança e entusiasmo, prontos a dar testemunho. o 
ressuscitado fê-los ressurgir do túmulo da sua incre-
dulidade e tristeza. encontrando o crucificado-ressus-
citado, acharam a explicação e o cumprimento de toda 
a escritura, da lei e dos Profetas; acharam o sentido da 
aparente derrota da cruz.

Quem não faz a travessia desde a experiência 
da cruz até à verdade da ressurreição, autocondena-
-se ao desespero. com efeito, não podemos encontrar 
deus sem crucificar primeiro as nossas ideias limitadas 
de um deus que reflete a nossa compreensão da omni-
potência e do poder.

Vida. o encontro com Jesus ressuscitado trans-
formou a vida daqueles dois discípulos, porque encon-
trar o ressuscitado transforma toda a vida e torna 
fecunda qualquer esterilidade.[1] de facto, a ressur-
reição não é uma fé nascida na igreja, mas foi a igreja 
que nasceu da fé na ressurreição. diz são Paulo: «se 
cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã é 
também a nossa fé» (1 Cor 15,14).

o ressuscitado desaparece da vista deles, 
para nos ensinar que não podemos reter Jesus na 
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Tempo de Fé,  
Tempo de Esperança

A o longo destes cinquenta dias da Páscoa ao 

Pentecostes, louvemos a deus pelas coisas belas 

que ele fez em Jesus e nas nossas vidas.

Fortaleçamos a nossa fé neste deus maravilhoso. 

deixemos que a intensidade desta experiência vá 

moldando a nossa maneira de ser. ao longo deste 

tempo, vamos poder crescer na fé, na alegria de viver à 

maneira de Jesus ressuscitado e teremos a experiência 

de uma esperança mais forte.

aleluia, Jesus ressuscitou!

• João 3,1-8

Quem não nascer da água e do Espírito, não 

pode entrar no reino de deus.

Nicodemos, conversando com Jesus, não parece muito 

convencido.

Tem muitas e boas razões para pensar que, a sério, 

nada muda na nossa vida.

as tradições, as memórias, as feridas passadas, os 

fracassos sucessivos, as privações inesperadas... 

tornam-nos mais realistas, ou mais desconfiados das 

promessas. e, contudo, Jesus insiste:

Pela força do Baptismo, pela acção do espírito, podes 

entrar no tempo novo do ressuscitado.

Sinto-me alegre pela tua ressurreição, Jesus.

Tenho de aprender a deixar-me conduzir por Ti.

Tenho de entregar a minha vida ao teu Espírito.

Tenho de me deixar transformar pela água do 

Baptismo.

• João 14,1-6

não se perturbe o vosso coração.

É a crise.

são os factos actuais que tiram o emprego às pessoas.

É a economia que vai entrar em colapso, é o 

terrorismo, os russos, os chineses...

Todos os “outros” que nos ameaçam.

É a incapacidade de perceber se o vizinho, o ministro 

ou o amigo estão a dizer a verdade. Tantos medos...

alguns são fúteis, outros importantes.

andamos com o coração demasiado inquieto...

Sempre que olho para Ti, Jesus bom pastor, vejo-Te 

de braços abertos para me acolher e serenar.

Nos bons e maus momentos sei que posso 

colocar-me nas tuas mãos.

AC

encontram-se nesta coluna informações sobre 

as actividades à distância que as instituições da 

igreja têm estado a desenvolver durante o surto de 

coVid-19 (pode consultar-se informação adicional 

e sempre actualizada no portal da agência ecclesia 

em www.agencia.ecclesia.pt):

celebrações na Paróquia de n.s. da areosa

sábados, 19h00 – eucaristia Vespertina

domingos, 10h00 – celebração da Palavra, 

preparada em conjunto com as atividades da 

catequese

as celebrações são transmitidas em directo 

nos portais da paróquia no Facebook e no 

Youtube e podem ser vistas em diferido no site 

da Paróquia em www.paroquia-areosa.pt ou no 

canal 654100, no Meo Kanal, pelos assinantes 

dos serviços de televisão Meo

Paróquia da areosa

as instituições da paróquia, assim como os seus 

sacerdotes, permanecem em contacto com toda 

a comunidade através da página do Facebook

missa diária com o Papa

o Papa Francisco celebra diariamente a 

eucaristia na capela da casa santa Marta 

(6h00 em Portugal), transmitida através do 

canal Youtube do Vaticano em www.youtube.

com/vatican

missas

o portal da agência ecclesia coloca 

diariamente em destaque as várias 

transmissões de eucaristias, assim como 

subsídios de oração e de formação religiosa

missas Dominicais

10h30 – rTP

11h00 – TVi

11h00 – rádio renascença

19h15 – Basílica de N.s. do rosário (Fátima)

missas de segunda a sexta

9h00 – TV canção Nova (Nos/canal 186,  

Meo/canal 182)

11h00 – Basílica de N.s. do rosário (Fátima)

12h00 – capela do grupo renascença 

Multimédia

19h15 – Basílica de N.s. do rosário (Fátima)

Celebrações à distância em tempo 
de confinamento domiciliário

www.agencia.ecclesia.pt
www.facebook.com/igrejansareosa
https://www.youtube.com/channel/UCnLuHS9lq9Sfj5mE1VPk_yw
http://www.paroquia-areosa.pt
www.facebook.com/igrejansareosa
http://www.youtube.com/vatican
http://www.youtube.com/vatican
http://www.rr.pt/
https://www.youtube.com/channel/UCOAjX8pc2fY1S5AqsXvZywg
https://www.youtube.com/channel/UCOAjX8pc2fY1S5AqsXvZywg
https://rr.pt/
https://rr.pt/
https://www.youtube.com/channel/UCOAjX8pc2fY1S5AqsXvZywg
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EvangElho sEgundo são João
(MT 26,14–27,66)

« Eu sou a porta das ovelhas »

TexTos l iTúrgicos

IV DomIngo Da Páscoa · ano a · 03–05–2020
dia Mundial de oração pelas vocações

Actos dos Apóstolos 2,14a.36-41 — Salmo 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R. 1) — I Carta de Pedro 2,20b-25 — S. João 10,1-10

Naquele tempo, disse Jesus:
«em verdade, em verdade vos digo:

aquele que não entra no aprisco das 
ovelhas pela porta,

mas entra por outro lado,
é ladrão e salteador.
Mas aquele que entra pela porta é o pastor 

das ovelhas.
o porteiro abre-lhe a porta
e as ovelhas conhecem a sua voz.
ele chama cada uma delas pelo seu nome  

e leva-as para fora.
depois de ter feito sair todas as que  

lhe pertencem,
caminha à sua frente;
e as ovelhas seguem-no, porque conhecem 

a sua voz.
se for um estranho, não o seguem, mas 

fogem dele,
porque não conhecem a voz dos 

estranhos».
Jesus apresentou-lhes esta comparação,
mas eles não compreenderam o que  

queria dizer.
Jesus continuou:
«em verdade, em verdade vos digo:
eu sou a porta das ovelhas.
aqueles que vieram antes de Mim são 

ladrões e salteadores,
mas as ovelhas não os escutaram.
eu sou a porta.

Comentário
O Cordeiro Pascal transformou-se em Pastor. Com sua morte e ressurreição, congregou à sua volta as 
ovelhas dispersas, formando um só rebanho. “Ele chama as suas ovelhas… e caminha à sua frente”. 
Cristo é Pastor porque nos conhece e chama pelo nome. Cada homem é para Ele pessoa, única e 
imprescindível. Porque é Pastor, vai à frente a ensinar caminhos, a remover obstáculos. “Eu sou a 
Porta”. Cristo é Mediador e Pontífice, Porta que dá acesso para a vida e para o Pai. Abriu-se a porta 
quando o Verbo encarnou. Cristo é a Porta universal “para todos quantos, lá longe , o Senhor nosso 
Deus chama. Não há outra porta pela qual possamos ser salvos. “Que havemos de fazer?” A voz de 
Cristo através de Pedro, chama-nos à conversão. “Arrependei-vos!” Arrepender-se é reconhecer e 
detestar o mal, que há em nós, e aderir ao bem. Voltemo-nos pois para o Pastor e Guarda  das nossas 
almas, que vem salvar-nos desta “sociedade corrompida”. Ser pastor é ir à frente, com palavras  e 
com todo o nosso ser, dando vida pelos irmãos.

missas ao sábado

11h00 – Basílica de N.s. do rosário (Fátima)

12h00 – capela do grupo renascença 

Multimédia

19h00 – TV canção Nova (Nos/canal 186, 

Meo/canal 182)

Terço

18h30 – rádio renascença

18h30 – Basílica de N.s. do rosário (Fátima)

21h30 – Basílica de N.s. do rosário (Fátima)

Evangelhos em língua gestual portuguesa

Textos dos evangelho de cada domingo com 

interpretação em língua gestual portuguesa

Laboratório da Fé

reflexões sobre a liturgia dominical e propostas 

das comunidades paroquiais

Evangelho do dia

o texto do evangelho do dia na internet

Liturgia das Horas

08h30 – laudes do carmelo de Fátima

18h15 – Vésperas do carmelo de Fátima

22h00 – completas do carmelo de Fátima

iBreviary

aplicação com a liturgia das Horas, liturgia da 

Palavra e liturgia eucarística

ora Pois

Podcast com reflexões para o tempo da 

Quaresma dos Missionários Passionistas

Passo a rezar

Momentos de reflexão e meditações para o 

terço, via-sacra e outras ocasiões

click to pray

rezar ao longo do dia

Encontros da Quaresma – ao Ritmo  

de Deus

o portal Ponto sJ divulga as conferências de 

preparação para a Páscoa em áudio.

10 minutos com Jesus

gravações diárias de sacerdotes para ajudar a 

rezar (Whatsapp, Podcast e ivoox)

santuário de Fátima

ligação permanente à capelinha das aparições

adoração ao santíssimo

a TV canção Nova (Nos/canal 186,  

Meo/canal 182) transmite uma hora de 

adoração ao santíssimo de segunda a sexta 

(exceto quinta) às 10h00

(informação: Paróquia da areosa e  

agência ecclesia)

James Tissot, O Bom Pastor, c. 1890

Quem entrar por Mim será salvo:
é como a ovelha que entra e sai do aprisco 

e encontra pastagem.
o ladrão não vem senão para roubar, 

matar e destruir.
eu vim para que as minhas ovelhas  

tenham vida
e a tenham em abundância».

Palavra da salvação

https://www.youtube.com/channel/UCOAjX8pc2fY1S5AqsXvZywg
https://rr.pt/
https://rr.pt/
http://www.rr.pt/
https://www.youtube.com/channel/UCOAjX8pc2fY1S5AqsXvZywg
https://www.youtube.com/channel/UCOAjX8pc2fY1S5AqsXvZywg
https://www.youtube.com/watch?v=LKTsrvSW_6c&list=PLG68C8mrFzfRpGhVgx-xuLXddvHjzPtlf
https://laboratoriodafe.pt/
https://evangelhododia.pt/
https://www.multimedia.carmelitas.pt/webradio-monte-carmelo
https://www.multimedia.carmelitas.pt/webradio-monte-carmelo
https://www.multimedia.carmelitas.pt/webradio-monte-carmelo
http://www.ibreviary.com/m2/breviario.php?lang=pt
https://podtail.com/pt-PT/podcast/ora-pois/
https://www.passo-a-rezar.net/
https://clicktopray.org/pt-pt/
https://pontosj.pt/especial/conf/?fbclid=IwAR1fwqOf0Ky8hoE8LhFMASk0WtoMFvxzAKlc8WN5zO0R6a3YIbHWGPNwa_I
https://10minutoscomjesus.org/
https://www.fatima.pt/pt/pages/transmissoes-online
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assim acontece também no coração dos discí-
pulos, que, chamados a seguir o Mestre de Nazaré, 
têm de se decidir a passar à outra margem, optando 
corajosamente por abandonar as próprias seguranças 
e seguir os passos do senhor. esta aventura não é 
tranquila: cai a noite, sopra o vento contrário, o barco 
é sacudido pelas ondas, e há o risco de sobrepor-se o 
medo de falhar e não estar à altura da vocação.

Mas, na aventura desta travessia não fácil, 
o evangelho diz-nos que não estamos sozinhos. 
Quase forçando a aurora no coração da noite, o 
senhor caminha sobre as águas tumultuosas e 
vai ter com os discípulos, convida Pedro a vir ao 
encontro d’ele sobre as ondas e salva-o quando o 

vê afundar; finalmente, sobe para o barco e faz 
cessar o vento.

assim, a primeira palavra da vocação é grati-
dão. Navegar pela rota certa não é uma tarefa con-
fiada só aos nossos esforços, nem depende apenas 
dos percursos que escolhemos fazer. a realização de 
nós mesmos e dos nossos projetos de vida não é o 
resultado matemático do que decidimos dentro do 
nosso «eu» isolado; pelo contrário, trata-se, antes 
de mais nada, da resposta a uma chamada que nos 
chega do alto. É o senhor que nos indica a margem 
para onde ir e, ainda antes disso, dá-nos a coragem 
de subir para o barco; e ele, ao mesmo tempo que 
nos chama, faz-se também nosso timoneiro para nos 
acompanhar, mostrar a direção, impedir de encalhar 
nas rochas da indecisão e tornar-nos capazes até de 
caminhar sobre as águas tumultuosas.

Toda a vocação nasce daquele olhar amoroso 
com que o senhor veio ao nosso encontro, tal-
vez mesmo quando o nosso barco estava em balia 
da tempestade. «Mais do que uma escolha nossa, 
a vocação é resposta a uma chamada gratuita do 
senhor» (carta aos Presbíteros, 4/Viii/2019); por isso 
conseguiremos descobri-la e abraçá-la, quando o 
nosso coração se abrir à gratidão e souber individuar 
a passagem de deus pela nossa vida.

MeNsageM do  
PaPa FraNcisco 

PARA O 57.º DIA MUNDIAL DE 
ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

iV domingo da Páscoa · ano a

3 de Maio de 2020

« as palavras da vocação »

a 4 de agosto do ano passado, no 160.º aniversá-
rio da morte do santo cura d’ars, quis dedicar uma 
carta aos sacerdotes, que todos os dias, obedecendo 

à chamada que o senhor lhes dirigiu, gastam a vida 
ao serviço do Povo de deus.

então escolhi quatro palavras-chave – tribula-
ção, gratidão, coragem e louvor – para agradecer aos 
sacerdotes e apoiar o seu ministério. acho que, neste 
57º dia Mundial de oração pelas Vocações, poder-
se-iam retomar aquelas palavras e dirigi-las a todo 
o Povo de deus, tendo como pano de fundo o texto 
evangélico que nos conta a experiência singular que 
sobreveio a Jesus e a Pedro durante uma noite de 
tempestade no lago de Tiberíades (cf. Mt 14, 22-33).

depois da multiplicação dos pães, que entu-
siasmou a multidão, Jesus manda os discípulos subir 
para o barco e seguir à sua frente para a outra mar-
gem, enquanto ele despedia o povo. a imagem desta 
travessia do lago sugere de algum modo a viagem 
da nossa existência. de facto, o barco da nossa vida 
avança lentamente, sempre preocupado à procura 
dum local afortunado de atracagem, pronto a desa-
fiar os riscos e as conjunturas do mar, mas desejoso 
também de receber do timoneiro a orientação que o 
coloque finalmente na rota certa. Às vezes, porém, é 
possível perder-se, deixar-se cegar pelas ilusões em 
vez de seguir o farol luminoso que o conduz ao porto 
seguro, ou ser desafiado pelos ventos contrários das 
dificuldades, dúvidas e medos.

Quando os discípulos veem aproximar-se Jesus 
caminhando sobre as águas, começam por pen-
sar que se trata dum fantasma e assustam-se. Mas, 
Jesus imediatamente os tranquiliza com uma pala-
vra que deve acompanhar sempre a nossa vida e o 
nosso caminho vocacional: «coragem! sou eu! Não 
temais!» (Mt 14, 27). esta é precisamente a segunda 
palavra que gostaria de vos deixar: coragem.

Frequentemente aquilo que nos impede de 
caminhar, crescer, escolher a estrada que o senhor 
traça para nós são os fantasmas que pululam nos 
nossos corações. Quando somos chamados a deixar 
a nossa margem segura para abraçar um estado de 
vida – como o matrimónio, o sacerdócio ordenado, a 

vida consagrada – muitas vezes a primeira reação é 
constituída pelo «fantasma da incredulidade»: não é 
possível que esta vocação seja para mim; trata-se ver-
dadeiramente da estrada certa? Precisamente a mim 
é que o senhor pede isto?

e pouco a pouco avolumam-se em nós todas 
aquelas considerações, justificações e cálculos que 
nos fazem perder o ímpeto, confundem-nos e dei-
xam-nos paralisados na margem de embarque: jul-
gamos ter sido um erro, não estar à altura, ter sim-
plesmente visto um fantasma que se deve afugentar.

o senhor sabe que uma opção fundamental 
de vida – como casar-se ou consagrar-se de forma 
especial ao seu serviço – exige coragem. ele conhece 
os interrogativos, as dúvidas e as dificuldades que 
agitam o barco do nosso coração e, por isso, nos 
tranquiliza: «Não tenhas medo! eu estou contigo». 
a fé na presença d’ele que vem ao nosso encontro e 
nos acompanha mesmo quando o mar está revolto, 
liberta-nos daquela acédia que podemos definir 
uma «tristeza adocicada» (carta aos Presbíteros, 4/
Viii/2019), isto é, aquele desânimo interior que nos 
bloqueia impedindo-nos de saborear a beleza da 
vocação.

Na carta aos Presbíteros, falei também da tribu-
lação, que aqui gostaria de especificar concretamente 

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
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como fadiga. Toda a vocação requer empenhamento. 
o senhor chama-nos, porque nos quer tornar, como 
Pedro, capazes de «caminhar sobre as águas», isto 
é, pegar na nossa vida para a colocar ao serviço do 
evangelho, nas formas concretas que ele nos indica 
cada dia e, de modo especial, nas diferentes formas 
de vocação laical, presbiteral e de vida consagrada. À 
semelhança do apóstolo, porém, sentimos desejo e 
ardor e, ao mesmo tempo, vemo-nos assinalados por 
fragilidades e temores.

se nos deixarmos arrastar pelo pensamento 
das responsabilidades que nos esperam – na vida 
matrimonial ou no ministério sacerdotal – ou das 
adversidades que surgirão, bem depressa desviare-
mos o olhar de Jesus e, como Pedro, arriscamo-nos 
a afundar. Pelo contrário a fé permite-nos, apesar 
das nossas fragilidades e limitações, caminhar ao 
encontro do senhor ressuscitado e vencer as próprias 
tempestades. Pois ele estende-nos a mão, quando, 
por cansaço ou medo, corremos o risco de afundar e 
dá-nos o ardor necessário para viver a nossa vocação 
com alegria e entusiasmo.

Por fim, quando Jesus sobe para o barco, cessa 
o vento e aplacam-se as ondas. É uma bela imagem 
daquilo que o senhor realiza na nossa vida e nos 
tumultos da história, especialmente quando estamos 
a braços com a tempestade: ele ordena aos ventos 
contrários que se calem, e então as forças do mal, do 
medo, da resignação deixam de ter poder sobre nós.

Na vocação específica que somos chamados 
a viver, estes ventos podem debilitar-nos. Penso em 
quantos assumem funções importantes na sociedade 
civil, nos esposos, que intencionalmente me apraz 
definir «os corajosos», e de modo especial penso nas 
pessoas que abraçam a vida consagrada e o sacerdó-
cio. conheço a vossa fadiga, as solidões que às vezes 
tornam pesado o coração, o risco da monotonia que 
pouco a pouco apaga o fogo ardente da vocação, o 
fardo da incerteza e da precariedade dos nossos tem-
pos, o medo do futuro. coragem, não tenhais medo! 
Jesus está ao nosso lado e, se o reconhecermos como 
único senhor da nossa vida, ele estende-nos a mão e 
agarra-nos para nos salvar.

e então a nossa vida, mesmo no meio das 
ondas, abre-se ao louvor. esta é a última palavra da 
vocação, e pretende ser também o convite a cultivar 
a atitude interior de Maria santíssima: agradecida 
pelo olhar que deus pousou sobre ela, superando na 
fé medos e perturbações, abraçando com coragem 
a vocação, ela fez da sua vida um cântico eterno de 
louvor ao senhor.

caríssimos, especialmente neste dia de ora-
ção pelas Vocações, mas também na ação pastoral 
ordinária das nossas comunidades, desejo que a 
igreja percorra este caminho ao serviço das vocações, 
abrindo brechas no coração de todos os fiéis, para 
que cada um possa descobrir com gratidão a cha-
mada que deus lhe dirige, encontrar a coragem de 
dizer «sim», vencer a fadiga com a fé em cristo e 
finalmente, como um cântico de louvor, oferecer a 
própria vida por deus, pelos irmãos e pelo mundo 
inteiro. Que a Virgem Maria nos acompanhe e inter-
ceda por nós. ☐

NOvA ÉpOCA

Porque não se deu ainda no Porto o devido 

destaque à festa da Divina Misericórdia?

a devoção à divina Misericórdia não é uma in-

venção da minha imaginação, pelo que não en-

tendo como continuam a subsistir dúvidas acerca 

da importância desta festa depois da declaração 

do papa são João Paulo ii no dia 30 de abril do 

ano 2000.

Porquê, então, celebrar a Festa da Misericór-

dia no segundo domingo da Páscoa? Porque foi 

o próprio Papa João Paulo ii, na data acima indi-

cada, quando canonizou a irmã Faustina Kowal-

ska que, escondida no convento de lagiewniki 

em cracóvia, fez da sua existência um cântico 

à divina Misericórdia, declarou que “em todo o 

mundo, o segundo domingo da Páscoa receberá 

o nome de domingo da divina Misericórdia, um 

convite perene ao mundo cristão para encarar 

com confiança na divina benevolência, as difi-

culdades e provações que a humanidade en-

frentará nos anos vindouros”. a devoção à Mi-

sericórdia divina iniciou-se com as revelações de 

Jesus a santa Faustina Kowalska, religiosa polaca 

que viveu entre 1905 e 1938. os elementos da 

devoção estão registados no seu Diário, escrito a 

pedido de Jesus. Para ter acesso à tradução em 

língua portuguesa, pode consultar o site www.

misericordia.org.br.

É importante realçar que esta declaração do 

Papa veio no seguimento do pedido de Jesus a 

santa Faustina: “eu desejo que se realize a Festa da 

Misericórdia. Quero que essa imagem, que pintarás 

com o pincel, seja benzida solenemente no pri-

meiro domingo depois da Páscoa, e esse domingo 

deve ser a Festa da Misericórdia” (Diário, 49).

Jesus inclinou-se sobre toda a miséria hu-

mana, material e espiritual e, por isso, para todos 

imploro a sua infinita Misericórdia dizendo as pala-

vras que o próprio Jesus mandou inscrever na imagem 

acima citada: ”Jesus, eu confio em Vós”.

apresento, seguidamente, os principais elemen-

tos dessa devoção:

1. A Imagem de Jesus Misericordioso

em 22 de fevereiro de 1931, santa Faustina teve uma 

visão de Jesus, vestido de túnica branca, com a mão 

direita levantada para abençoar, e a esquerda sobre no 

peito, de onde saíam um raio vermelho e outro branco. 

disse-lhe Jesus: “Pinta uma imagem de acordo com 

o modelo que estás a ver, com a inscrição: Jesus, eu 

confio em Vós. Prometo (a quem a venerar) já aqui na 

Terra, a vitória sobre os inimigos e, especialmente, na 

hora da morte. eu mesmo a defenderei como Minha 

própria glória. santa Faustina perguntou o significado 

dos raios da imagem. Jesus respondeu: o raio branco 

significa a Água que justifica as almas; o raio vermelho 

significa o sangue que é a vida das almas.

2. A Festa da Misericórdia

o Diário de santa Faustina revela que esta festa é um 

desejo de Jesus: “desejo que a Festa da Misericórdia 

seja refúgio e abrigo para todas as almas, especial-

mente para os pecadores. Neste dia, estão abertas as 

entranhas da Minha misericórdia. derramo todo um 

mar de graças sobre as almas que se aproximam da 

fonte da Minha misericórdia.” Jesus deu a essa Festa 

tamanha importância que chegou a dizer: “O Meu 

coração alegra-se com essa Festa.” 

3. O Terço da Misericórdia

Trata-se de outra forma de devoção ensinada por 

Jesus a santa Faustina. o senhor disse-lhe: essa 

oração serve para aplacar a Minha ira. Tu recitá-la-

-ás, por meio do Terço do rosário, da seguinte ma-

neira: Primeiro dirás o “Pai Nosso”, a “ave Maria” 

e o “credo”. depois, nas contas do Pai Nosso, dirás 

as seguintes palavras: “Eterno Pai, eu Vos ofe-

reço o Corpo e o Sangue, a Alma e a Divindade 

de Vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus 

Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do 

mundo inteiro”. Nas contas da ave Maria, rezarás 

as seguintes palavras: “Pela Sua dolorosa Paixão, 

tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.” 

No fim, rezarás três vezes estas palavras: “Deus 

Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade 

de nós e do mundo inteiro.”

4. A Hora da Misericórdia

a forma de culto à Misericórdia divina é a recordação 

da hora em que se deu a morte redentora na cruz, 

hora em que, do coração de cristo, jorraram sangue 

e Água como fonte de misericórdia para nós. eis as 

palavras de Jesus: “Às três horas da tarde, implora à 

Minha misericórdia especialmente pelos pecadores e, 

ao menos por um breve tempo, reflete sobre a Minha 

Paixão, especialmente sobre o abandono em que Me 

encontrei no momento da agonia. esta é a Hora de 

grande misericórdia para o Mundo inteiro. Permitirei 

que penetres na Minha tristeza mortal. Nessa hora 

nada negarei à alma que Me pedir pela Minha  ▷ 
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a alma agonizante, não como justo Juiz, mas 

como Salvador misericordioso.”

gostei especialmente da seguinte explicação de um 

bispo brasileiro, que pensei ser útil partilhar convosco:

«com efeito, a misericórdia é uma magnífica ma-

nifestação do amor do senhor; é “filha predileta 

do amor e irmã da sabedoria, nasce e vive entre o 

perdão e a ternura” (ignacio larañaga). só o amor 

poderia criá-la, e nasce de bondade que liga deus 

aos seres humanos, prescindindo da situação moral e 

social da humanidade, pois ela é gratuita na iniciativa 

do amor. a palavra “misericórdia” tem origem em 

dois termos latinos: “Miserere” e “Cor”. o primeiro 

lembra piedade, compaixão implorada por quem se 

encontra numa grande tribulação. É difícil permane-

cer duro e insensível diante de quem grita com lágri-

mas e suspiros! “Cor” remete para “coração”, que 

na compreensão cristã diz respeito ao centro da vida 

espiritual, sede dos sentimentos de alegria, dor, amor, 

serenidade. É aqui, no sentido amplo de coração, que 

fazemos a avaliação das escolhas decisivas da vida. e 

o coração aponta também para o núcleo último do 

ser humano e a sua personalidade inteira, a sua vida 

interior e o seu temperamento. coração dado, apai-

xonado pela miséria, eis a Misericórdia.»

entrego à divina Misericórdia o nosso mundo em dor, 

luta, e sofrimento e que ele nos dê a força neces-

sária para não desanimarmos nestes tempos que se 

adivinham sombrios. e proclamo as palavras por ele 

ordenadas: “Jesus eu confio em vós!”

MMA

▷  Paixão.” esperamos que seja possível conhecer e 

beneficiar cada vez mais da fonte inesgotável de gra-

ças que Jesus prometeu conceder por esses meios.

5. A Novena à Misericórdia

cada dia da novena é iniciado com uma intenção 

particular, proposta pelo próprio senhor. santa 

Faustina acata as intenções propostas e compõe 

uma série de pequenas orações. Jesus disse: “de-

sejo que, durante estes nove dias, conduzas as 

almas à fonte da Minha misericórdia, a fim de que 

recebam força, alívio e todas as graças de que ne-

cessitam.” as intenções e invocações para a no-

vena estão registadas no Diário, nos números 1210 

a 1229. É tradição que a novena seja rezada, prin-

cipalmente, antes da Festa da Misericórdia, tendo 

início na sexta-Feira da Paixão.

6. Os efeitos da oração

outra revelação indicava o seguinte: “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. escreve isso para as almas atribuladas: 

Quando a alma vê e reconhece a gravidade dos seus 

pecados, quando se desvenda diante dos seus olhos 

todo o abismo da miséria em que mergulhou, não 

desespere, mas lance-se com confiança nos braços 

da minha Misericórdia, como uma criança nos bra-

ços da mãe querida. essas almas têm sobre o meu 

coração misericordioso um direito de precedência. 

diz-se que nenhuma alma que tenha recorrido 

à minha misericórdia se dececionou nem experi-

mentou vexame. Quando rezarem esse terço junto 

aos agonizantes, Eu colocar-me-ei entre o Pai e 

Nas páginas 4 e 5 deste boletim encontram -se 
diversas informações sobre celebrações litúrgicas e 
actividades à distância, assim c omo ligações para 
ferramentas on-line de apoio a todos os fiéis.

a paróquia da areosa continua a assegurar o 
contacto com toda a comunidade através do seu 
portal www.paroquia-areosa.pt e da página no 
Facebook www.facebook.com/igrejansareosa/

o atendimento presencial na igreja está encerrado, 
mas o contacto é possível através dos seguintes 
endereços de e-mail:
secretaria@paroquia-areosa.pt
igreja@paroquia-areosa.pt

o nosso pároco encontra-se igualmente disponível 
através do número 225 499 333, assim como do 
mail diz@paroquia-areosa.pt

em situações urgentes poderá recorrer também ao 
número 968 137 786.

Perante a situação de emergência que 
atravessamos, exortamos toda a comunidade 
paroquial a seguir criteriosamente as instruções 
das autoridades competentes.

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

durante o presente período de confina-
mento domiciliário e suspensão das activi-
dades comunitárias da igreja em virtude do 
surto do coVid19, recomendamos a todos 
os leitores que se mantenham atentos às 
informações divulgadas no portal da agên-
cia ecclesia (agencia.ecclesia.pt) e na pá-
gina do Facebook da Paróquia da areosa 

(facebook.com/igrejansareosa/)
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