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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
    
MAIO, MARIA, MÃE, MAIO, MARIA, MÃE, MAIO, MARIA, MÃE, MAIO, MARIA, MÃE,     
                                                                        Senhora da VidaSenhora da VidaSenhora da VidaSenhora da Vida    

Domingo do Bom Pastor, Dia Mundial 
de Oração pelas Vocações e também o 
início da Semana da Vida. Tantos 
acontecimentos relevantes que parecem 
não justificar este título. Mas… 
Tudo começou com Maria que nos 
trouxe Jesus, o senhor da Vida:    “Eu vim “Eu vim “Eu vim “Eu vim 
para que tenham vida e a tenham em para que tenham vida e a tenham em para que tenham vida e a tenham em para que tenham vida e a tenham em 
abundânciaabundânciaabundânciaabundância    (Jo 10,10).”.”.”.” 
Maria num dia 13 de Maio visitou esta 
terra portuguesa que pôde contemplar 
os milagres que foram acontecendo, 
começando no Milagre do Sol e depois 
o ter livrado da morte o nosso saudoso 
João Paulo II, já beatificado.  
Hoje o recordamos ao celebrar a 
Semana da Vida, de 15 a 22 de Maio. 
Pois esta nasceu por sua iniciativa em 
1991, e foi um pedido dele que    a 
Igreja promovesse, em cada ano, a 
celebração de uma Semana da Vida,    
com o objectivo de «suscitar nas 
consciências, nas famílias, na Igreja e 
na sociedade, o reconhecimento do 
sentido e valor da vida humana em 
todos os seus momentos e condições». 
Devemos estar atentos e ler e reler a 
sua encíclica "Evangelho da Vida", onde 
João Paulo II afirma: "só Deus é o 
Senhor da vida, desde o princípio até 
ao fim: ninguém, em circunstância 
alguma, pode reivindicar o direito de 
destruir directamente um ser humano 
inocente". 
São muitas as situações que nos fazem 
reconhecer que estamos confrontados 
com uma "cultura da morte": Sabemos 
que o aborto, a eutanásia, a 
manipulação e destruição de embriões 
humanos recém-concebidos são uma 
realidade. Conhecemos, também, a 
destruição das condições de 
habitabilidade no nosso planeta, o 
modo irresponsável como tantos 
conduzem nas nossas estradas, a 
generalização do recurso às drogas, o 
recurso à guerra como se fosse 
"solução" única para os conflitos, e a 
insensibilidade perante a fome e as 
doenças que devastam zonas imensas 
do nosso planeta.  
Neste mês de Maria ao rezar o terço, 
como ela pediu, roguemos-lhe pela 
vida ameaçada e que ela tenha 
piedade de nós. (M M A) 
 

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        
Dia 15/05 Dia 15/05 Dia 15/05 Dia 15/05 –    Convívio do Grupo de Leitores    
DiaDiaDiaDiassss    15 a 2215 a 2215 a 2215 a 22/05 /05 /05 /05 – Semana da Vida 
Dia Dia Dia Dia 21212121/05 /05 /05 /05 – 21.30h; Scoutunas  

                             (Organizada pelos Escuteiros)    
Dia Dia Dia Dia 22222222/05/05/05/05    –    Dia de África (Início na Eucaristia das 12h, 

                                      seguido de convívio na cripta)  
Dia 26/05Dia 26/05Dia 26/05Dia 26/05 – 14h; Hora de Adoração pelas Vocações  

EEEEucaristias da ucaristias da ucaristias da ucaristias da Catequese Catequese Catequese Catequese     

Dia Dia Dia Dia 15151515////00005555    – 10.00h; Festa do Pai NossoFesta do Pai NossoFesta do Pai NossoFesta do Pai Nosso 
                                          (animada pelo 2.º Ano)    
Dia Dia Dia Dia 22222222/0/0/0/05555    – 10.00h; Festa da Festa da Festa da Festa da VidaVidaVidaVida  

                  (animada pelo 1.º Grupo Juvenil) 
Dia 27/Dia 27/Dia 27/Dia 27/05050505 – 18.30h; animada por todos os anos 
Dia Dia Dia Dia 29292929/05 /05 /05 /05 – 10.00h; Festa do Festa do Festa do Festa do EnvioEnvioEnvioEnvio 
                                          (animada pelo 2.º Grupo Juvenil)    

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 

I I I I VVVV        DOMINGO DE PÁSCOA      DOMINGO DE PÁSCOA      DOMINGO DE PÁSCOA      DOMINGO DE PÁSCOA      15151515----05050505----2011201120112011    

Eu sou a porta das ovelhasEu sou a porta das ovelhasEu sou a porta das ovelhasEu sou a porta das ovelhas    

Evangelho segundo São João (Jo 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. 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». 

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO        

O Cordeiro Pascal transformou-se em Pastor. Com sua morte e ressurreição, 
congregou à sua volta as ovelhas dispersas, formando um só rebanho.  
No clamor do seu sangue escutamos a sua voz, única e inconfundível.  
Como Pastor, traz um programa de vida, um ideal a realizar. Entrou pela porta 
estreita da fragilidade humana, fazendo-se obediente para cumprir a obra do Pai.  
Quem não for enviado e não entra pela porta, não é Pastor das ovelhas, mas 
salteador e ladrão. 



ACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIAL 
 

SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE: 
No próximo dia 21 de Maio, às 11 
horas, no estádio do Restelo, vai ser 
beatificada a Irmã Maria Clara do 
Menino Jesus, fundadora da 
Congregação das Irmãs Franciscanas 
Hospitaleiras da Imaculada 
Conceição.  
A nova beata nasceu a 25 de Junho 
de 1843, no concelho da Amadora, 
sendo baptizada na igreja paroquial 
de Nossa Senhora do Amparo, em 
Benfica, com o nome de Libânia do 
Carmo Galvão Mexia de Moura Telles 
e Albuquerque. 
Como os apelidos o indicam, Libânia 
veio ao mundo no seio da nobreza, 
tendo ficado órfã ainda muito nova. 
Viveu alguns anos num asilo e acabou 
por tomar o hábito de franciscana com 
o nome de Irmã Maria Clara do 
Menino Jesus. Professou em 1871, em 
França. 
Impulsionada pelo Padre Raimundo 
dos Anjos Beirão que se dedicava ao 
socorro dos órfãos e dos pobres, 
acabou por fundar uma congregação 
que, imitando o bom samaritano do 
Evangelho, minorasse as graves 
carências da população portuguesa da 
época. Assim nasceu a Congregação 
das Irmãs Hospitaleiras da Imaculada 
Conceição, aprovada por Pio IX em 
1876 e da qual foi superiora Geral até 
à sua morte em 1899.  
Nem mesmo o poder liberal, que 
marcou o início de uma época de 
perseguição à Igreja Católica em 
Portugal, conseguiu desviar a Irmã 
Clara do "amor ardente a Jesus e 
generoso serviço aos pobres", atitude 
que manteve até à morte. 
"Face às dificuldades acrescidas de 
tantos concidadãos nossos, quanto à 
sobrevivência condigna e ao sentido 
profundo da vida, o exemplo e a 
intercessão da nova Beata ser-nos-ão 
de grande incentivo e apoio, na 
mesma senda da caridade verdadeira" 
assim conclui, em comunicado, a 
Conferência Episcopal Portuguesa. 
A cerimónia de beatificação será 
presidida por D. José Policarpo, 
cardeal-patriarca de Lisboa, cabendo 
ao cardeal Angelo Amato, prefeito da 
Congregação para as Causas dos 
Santos, proclamar oficialmente a nova 
beata. 
A Igreja em Portugal rejubila por 
contar com mais uma sua filha 
elevada aos altares e proposta à 
veneração dos fiéis, como modelo de 
vida cristã e intercessora junto de 
Deus.  
(Adaptado de Agência Ecclesia – ACR) 

VVVV        DOMINGO DDOMINGO DDOMINGO DDOMINGO DEEEE    PÁSCOA   PÁSCOA   PÁSCOA   PÁSCOA   22222222----05050505----2011201120112011    

Eu sou o caminho, a verdade e a vidaEu sou o caminho, a verdade e a vidaEu sou o caminho, a verdade e a vidaEu sou o caminho, a verdade e a vida    

Evangelho segundo São João (Jo 14, 1-12)  

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Não se perturbe o vosso 
coração. Se acreditais em Deus, acreditai também em Mim. Em casa de meu Pai 
há muitas moradas; se assim não fosse, Eu vos teria dito que vou preparar-vos 
um lugar? Quando Eu for preparar-vos um lugar, virei novamente para vos levar 
comigo, para que, onde Eu estou, estejais vós também. Para onde Eu vou, 
conheceis o caminho». Disse-Lhe Tomé: «Senhor, não 
sabemos para onde vais: como podemos conhecer o 
caminho?». Respondeu-lhe Jesus: «Eu sou o caminho, a 
verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Mim. Se 
Me conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai. Mas 
desde agora já O conheceis e já O vistes». Disse-Lhe 
Filipe: «Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta». 
Respondeu-lhe Jesus: «Há tanto tempo que estou 
convosco e não Me conheces, Filipe? Quem Me vê, vê o 
Pai. Como podes tu dizer: ‘Mostra-nos o Pai’? Não 
acreditas que Eu estou no Pai e o Pai está em Mim? As palavras que Eu vos digo, 
não as digo por Mim próprio; mas é o Pai, permanecendo em Mim, que faz as 
obras. Acreditai-Me: Eu estou no Pai e o Pai está em Mim; acreditai ao menos 
pelas minhas obras. Em verdade, em verdade vos digo: quem acredita em Mim 
fará também as obras que Eu faço e fará obras ainda maiores, porque Eu vou 
para o Pai». 

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

Cristo ressuscitado é a Porta que leva à vida. Vêm encruzilhadas, surgem 
perguntas, mas Cristo é a resposta: "Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida". 
Cristo é o Caminho por onde seguir, a Verdade a praticar, a Vida para viver. Eu 
sou o Caminho − por Mim se vai; sou a Verdade − a Mim se chega; sou a Vida − 
em Mim se habita. 
"Eu sou o Caminho". E não há outro. "Ninguém vai ao Pai senão por Mim". 
"Eu sou a Verdade". Desde que o Verbo encarnou, a verdade tem nome e rosto 
de pessoa, chama-se Jesus Cristo. 
"Eu sou a Vida". A vida que estava com o Pai apareceu entre nós. Para o cristão, 
viver é Cristo. 
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dodododo    
Centro Social da Paróquia da Centro Social da Paróquia da Centro Social da Paróquia da Centro Social da Paróquia da AAAAreosareosareosareosa    

    
Centro de DiaCentro de DiaCentro de DiaCentro de Dia    

Centro de ConvívioCentro de ConvívioCentro de ConvívioCentro de Convívio    
Apoio DomiciliárioApoio DomiciliárioApoio DomiciliárioApoio Domiciliário    

A T LA T LA T LA T L    
Grupos de ApoioGrupos de ApoioGrupos de ApoioGrupos de Apoio    

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


