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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
Ano Europeu do VoluntariadoAno Europeu do VoluntariadoAno Europeu do VoluntariadoAno Europeu do Voluntariado 2011201120112011 

O Ano Europeu do Voluntariado (AEV) é 
uma celebração do compromisso de 
milhões de voluntários europeus que, 
nos tempos livres, trabalham de forma 
gratuita nas suas comunidades. É o 
reconhecimento de que os esforços 
destes voluntários e dos vários milhares 
de organizações de voluntariado fazem, 
de muitas formas, uma enorme diferença 
nas nossas vidas. 
Na nossa comunidade paroquial, o 
voluntariado não é uma utopia. Faz-se 
sentir das mais variadas formas e em 
diversos sectores. A todos os que se dão 
aos outros, sem esperar recompensa, o 
nosso reconhecimento, a nossa 
homenagem e a nossa gratidão. 
Não podemos pensar que está tudo feito 
e os desafios não nos deixam descansar. 
As notícias que ultimamente nos chegam 
são um clamor de angústia:   
A solidão dos idosos, a violência 
doméstica, o uso das crianças, vítimas 
inocentes de uma sociedade que 
agoniza num estertor de egoísmo, de 
violência, de falta de valores, que 
perdidos, não ajudam na construção de 
um mundo, feliz, sadio, seguro e 
solidário.  
Tudo isto acentua a premência de 
desenvolver o voluntariado, sobretudo o 
de proximidade.  
É urgente atravessar a rua e perceber o 
que podemos fazer pela comunidade, 
bairro ou prédio. 
Vamos trabalhar na construção de uma 
nova cidade, destruindo muros que 
geram solidões? 
Lembramos aqui a “Casa dos Vizinhos” 
que está a funcionar na Rua de Costa 
Cabral, 929 e trabalha de mãos dadas 
com a nossa comunidade. Uma forma 
concreta de fazer voluntariado, de dar o 
nosso contributo para que a solidão não 
seja mais possível na nossa cidade. 
Façamos o que está ao nosso alcance 
para não ficarmos de boca aberta sem 
saber entender, como uma mulher e o 
seu fiel amigo estiveram esquecidos 
durante nove anos no silêncio da morte. 
Não houve sequer uma mão solidária 
que fosse capaz de derrubar aquela 
porta que por si só não poderia fazê-lo. 

VIDA  VIDA  VIDA  VIDA  PAROQUIALPAROQUIALPAROQUIALPAROQUIAL        

Dia 20/02 Dia 20/02 Dia 20/02 Dia 20/02 – 8h; Hora de Adoração pelas Vocações 

Dia 27/02 Dia 27/02 Dia 27/02 Dia 27/02 – 13h; Almoço Convívio no Centro Social 

Dia 03/03 Dia 03/03 Dia 03/03 Dia 03/03 – 15h; Reunião Gr. Visitadores de Doentes    

Dia 05/03 Dia 05/03 Dia 05/03 Dia 05/03 – 11h; Reunião Mensal dos Acólitos    

Dia 05/03 Dia 05/03 Dia 05/03 Dia 05/03 – 21h30h; Início do Curso de Noivos (CPM) 

   (Inscrições na Secretaria Paroquial) 

Dia 06/03 Dia 06/03 Dia 06/03 Dia 06/03 – Dia da ComunidadeDia da ComunidadeDia da ComunidadeDia da Comunidade 

Eucaristias da Catequese Eucaristias da Catequese Eucaristias da Catequese Eucaristias da Catequese     

Dia 20/02 Dia 20/02 Dia 20/02 Dia 20/02 ––––    10.00h; animada pelo 2º Grupo Juvenil 

Dia 24/02 Dia 24/02 Dia 24/02 Dia 24/02 ––––    18.30h; animada pelo 3º Ano    

Dia 27/02 Dia 27/02 Dia 27/02 Dia 27/02 ––––    10.00h; animada pelo 1º Gr. Juvenil e pelas Classes de 

Conjunto da Escola de Música Santa Cecília  

Encontros de Formação e Oração CarismáticaEncontros de Formação e Oração CarismáticaEncontros de Formação e Oração CarismáticaEncontros de Formação e Oração Carismática    

Todas as quartas - feiras  às 21,15h 

 

TEXTOSTEXTOSTEXTOSTEXTOS        LITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOS 

VVVV    IIII    I  DOMINGO I  DOMINGO I  DOMINGO I  DOMINGO ---- TEMPO COMUM        20 TEMPO COMUM        20 TEMPO COMUM        20 TEMPO COMUM        20----02020202----2011201120112011    

Amai os vossos inimigosAmai os vossos inimigosAmai os vossos inimigosAmai os vossos inimigos    
Evangelho segundo São Mateus (Mt  5, 38-48) 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Ouvistes que foi dito aos antigos: ‘Olho por olho e dente por dente’. 
Eu, porém, digo-vos: Não resistais ao homem mau. Mas se alguém te bater na 
face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser levar-te ao tribunal, 
para ficar com a tua túnica, deixa-lhe também o manto. Se alguém te obrigar a 
acompanhá-lo durante uma milha, acompanha-o durante duas. Dá a quem te 
pedir e não voltes as costas a quem te pede emprestado. 
Ouvistes que foi dito: ‘Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo’. 

Eu, porém, digo-vos: Amai os vossos inimigos e orai por 
aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai 
que está nos Céus; pois Ele faz nascer o sol sobre bons e 
maus e chover sobre justos e injustos. Se amardes aqueles 
que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma 
coisa os publicanos? E se saudardes apenas os vossos 
irmãos, que fazeis de extraordinário? Não o fazem também 

os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai celeste é perfeito».    

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

Talvez não façamos nada. Quem quiser ser perfeito, tem de amar todos os 
homens, até os próprios inimigos. "Se só amardes aqueles que vos amam, que 
recompensa tereis?" 
Não há vida cristã sem amar como Cristo ama. Para ser cristão não basta amar o 
teu próximo e odiar o teu inimigo. Isso fazem os pagãos e publicanos. Não basta 
só a justiça. Isso fazem os fariseus. 



ACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIAL 
 

SABIA QUE: 

No passado dia 15 de Janeiro, algo de 
muito significativo aconteceu na nossa 
comunidade. Com a presença do nosso 
Pároco, do executivo da Junta de 
Freguesia de Paranhos, da Directora do 
Centro Social, de Técnicas desta 
instituição e alguns residentes, foi 
inaugurada e benzida a segunda Casa 
Comunitária do Centro Social da 
Paróquia de Nossa Senhora da Areosa. 
Precisamente nesse dia, completavam-se 
cinco anos desde que a primeira destas 
casas foi inaugurada na Rua da Areosa, 
157 – R/C com capacidade para 6 
pessoas e que durante todo este tempo 
tem sido de uma utilidade insubstituível 
para atender a casos de idosos em 
isolamento ou com falta de apoio familiar 
em caso de doença ou insegurança.  
A nova Casa Comunitária está instalada 
numa moradia da Travessa do Rio (N.º 
69) com capacidade para 10 pessoas, já 
totalmente preenchida e até com uma lista 
de espera. 
A ideia das Residências Comunitárias, 
também assim chamadas, é inovadora a 
nível da nossa cidade e tem-se mostrado 
um complemento indispensável do Centro 
Social da Paróquia.   
Os objectivos que presidem à instalação 
destas Casas Comunitárias concretizam-se 
nos seguintes aspectos: 
Combater o isolamento; Contribuir para a 
segurança do idoso; Proporcionar local 
acolhedor; Manter o idoso no seu 
ambiente social, familiar, de vizinhança, 
de amizades, etc.. 
Pretende-se, fazendo-se tudo para isso, 
que o idoso se sinta em “sua casa” e 
como tal, participe, dentro das suas 
capacidades, no funcionamento da Casa 
Comunitária, receba os seus familiares e 
amigos e estabeleça laços de são convívio 
com os outros residentes, mas mantendo o 
seu espaço mais privado no aposento que 
ocupa, embora partilhado com outra 
pessoa. 
Cada Casa Comunitária tem apoio 
permanente por pessoal devidamente 
preparado e aproveita as sinergias que 
decorrem da proximidade geográfica 
das instalações do Centro Social da 
Paróquia, situadas na Travessa da 
Areosa, 75. Só assim é possível prestar 
este inestimável serviço à comunidade 
praticando preços sociais compatíveis 
com a capacidade económica de cada 
residente. 

 
V I V I V I V I IIII    I DOMINGO TEMPO COMUM      I DOMINGO TEMPO COMUM      I DOMINGO TEMPO COMUM      I DOMINGO TEMPO COMUM      27272727----00002222----2011201120112011    

Não vos inquieteis com o dia de amanhãNão vos inquieteis com o dia de amanhãNão vos inquieteis com o dia de amanhãNão vos inquieteis com o dia de amanhã    

Evangelho segundo São Mateus (Mt  6,,,, 24-34)  

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Ninguém pode servir a dois 
senhores, porque ou há-de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e 
desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo: 
«Não vos preocupeis, quanto à vossa vida, com o que haveis de comer, nem, quanto 
ao vosso corpo, com o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e 
o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu: não semeiam nem 
ceifam nem recolhem em celeiros; o vosso Pai celeste as sustenta. Não valeis vós 
muito mais do que elas? Quem de entre vós, por mais que se preocupe, pode 

acrescentar um só côvado à sua estatura? E porque vos 
inquietais com o vestuário? Olhai como crescem os lírios do 
campo: não trabalham nem fiam; mas Eu vos digo: nem 
Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se 
Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e 
amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vós, 
homens de pouca fé? 
Não vos inquieteis, dizendo: ‘Que havemos de comer? 
Que havemos de beber? Que havemos de vestir?’. Os 
pagãos é que se preocupam com todas estas coisas. Bem 

sabe o vosso Pai celeste que precisais de tudo isso. Procurai primeiro o reino de 
Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Portanto, não vos 
inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã tratará das suas 
inquietações. A cada dia basta o seu cuidado». 

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

O cristão está no mundo sem ser do mundo. Recebemos por encargo sujeitar a 
terra e transformá-la na morada digna dos filhos de Deus. Não somos escravos, 
mas livres. Por isso, que ninguém se deixe dominar pela obsessão de cuidados 
materiais, invertendo a ordem dos valores. O cristão tem por herança a insondável 
riqueza de Cristo. 
O Reino de Deus é difícil. Exige alerta e revisão constante, mas vale a pena..   

 

DIA  DA  COMUNIDADEDIA  DA  COMUNIDADEDIA  DA  COMUNIDADEDIA  DA  COMUNIDADE    

 

No dia 4 de Março a Paróquia de Nossa Senhora da Areosa completa 32 anos. 

Como vem sendo hábito, no Domingo mais próximo celebramos o Dia da Dia da Dia da Dia da 
ComunidadeComunidadeComunidadeComunidade.   
Este ano será celebrado no dia 6 de Março, em todas as Eucaristias, especialmente 

na Eucaristia das 12 horas na qual estão convidados a participar todos os Grupos 

Paroquiais que se apresentarão com símbolos relativos à sua actividade pastoral. 

Da parte da tarde, 15 horas, haverá um Desfile de Carnaval, organizado pelos 

Grupos da Catequese e para o qual estão convidados todos os jovens da 

paróquia.    

 

 

A sua opinião é importante:A sua opinião é importante:A sua opinião é importante:A sua opinião é importante:    
Se pretende dar-nos a sua opinião ou colaboração, por favor contacte-nos através 
do seguinte endereço electrónico   boletimparoquial@paroquia-areosa.pt  

 


