
Agenda Paroquial 

 

21/12 | 15h00 | Festa de Natal da Catequese no Multiusos 

24/12 | 00h00 | Missa do Galo 

25/12 | Dia de Natal | Eucaristias 08h00 | 12h00 | 19h00 

 

Eucaristias da Catequese 

21/12 | 10h00 

 

Encontros de Formação e Oração 

Quartas-feiras às 15h00 na Capela do Santíssimo 

 

- Às segundas terças-feiras de cada mês às 15h00—Movimento 

Esperança e Vida 

 

- Às primeiras quintas-feiras do mês às 15h00—Reunião 

visitadores de doentes 

NA PARÓQUIA ACONTECE VIVER A IGREJA 

EUCARISTIAS 

Semana | 8h00 e 19h30 

Sábado | 8h00 e 19h00 

Domingo | 8h00; 10h00; 12h00 e 19h00 

Capela do Bairro S. João de Deus 

Domingo | 11h00 

 

ATENDIMENTO PELO PÁROCO 

2ª a 6ª feira das 17h00 às 19h00 

Sábado das 17h00 às 18h00 

 

Mais informações em www.paroquia-areosa.pt 

CONTACTOS 

Igreja - Secretaria 

225 499 333 | Fax - 225 404 722 

secretaria@paroquia-areosa.pt 

2ª a 6ª feira 9h30-12h00 | 14h30-18h00 

 

Apoio Social da Paróquia 

Secretaria | 225 401 730 

Centro Social Areosa | 225 484 821 

Pavilhão Gimnodesportivo | 225 401 116 ou 917571305 

Escola de Desporto | 914970567 ou 917571305 

Jardim Infantil Bairro Pio XII | 225 490 515 

Escola de Música Santa Cecília | 225488003 ou 963985117 

Nº 172       21/12/14 Ano 08 

América: Estados Unidos e Cuba restabelecem relações 

diplomáticas com mediação do Papa 

 

Os Estados Unidos da América e Cuba decidiram hoje 

restabelecer as relações diplomáticas e económicas entre 

os dois países, que tinham sido cortadas em 1961, pouco 

depois de chegada ao poder de Fidel Castro. 

Segundo o presidente norte-americano, Barack Obama, o 

Vaticano e o próprio Papa Francisco intervieram 

diretamente neste processo, pedindo às duas partes que 

restabelecessem o diálogo e promovessem mudanças. 

“Sua Santidade, o Papa Francisco, dirigiu-me um apelo 

pessoal, bem como ao presidente de Cuba, Raúl Castro, 

pedindo-nos que resolvêssemos o caso de Alan [Gross, 

preso há cinco anos em Cuba] e que tivéssemos em 

consideração os interesses de Cuba na libertação de três 

agentes cubanos que estão presos nos Estados Unidos há 

mais de 15 anos”, revelou Obama, em conferência de 

imprensa. 

Além destas pessoas, Cuba libertou ainda um responsável 

dos serviços secretos norte-americanos, preso há vários 

anos. 

A Secretaria de Estado do Vaticano anunciou, em 

comunicado, que o Papa Francisco “saúda vivamente a 

histórica decisão” dos dois países, que restabelecem 

relações diplomáticas “pelo interesse dos respetivos 

cidadãos”, superando as “dificuldades que marcaram a 

sua história recente”. 

A nota confirma que o pontífice argentino escreveu a Raúl 

Castro e Barack Obama, “convidando-os a resolver 

questões humanitárias de interesse comum, como a 

situação de alguns detidos, para dar início a uma nova 

fase das relações entre as partes”. 

Fonte: Ecclesia 

http://www.paroquia-areosa.pt


«Conceberás e darás à luz um Filho» 

(Lc 1, 26-38) 
 

Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma 

cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma Virgem 

desposada com um homem chamado José, que era 

descendente de David. O nome da Virgem era Maria. Tendo 

entrado onde ela estava, disse o Anjo: «Ave, cheia de graça, 

o Senhor está contigo». Ela ficou perturbada com estas 

palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o 

Anjo: «Não temas, Maria, porque encontraste graça diante 

de Deus. Conceberás e darás à luz um Filho, a quem porás o 

nome de Jesus. Ele será grande e chamar-Se-á Filho do 

Altíssimo. O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai David; 

reinará eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reinado 

não terá fim». Maria disse ao Anjo: «Como será isto, se eu 

não conheço homem?». O Anjo respondeu-lhe: «O Espírito 

Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a 

sua sombra. Por isso o Santo que vai nascer será chamado 

Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um 

filho na sua velhice e este é o sexto mês daquela a quem 

chamavam estéril; porque a Deus nada é impossível». 

Maria disse então: «Eis a escrava do Senhor; faça-se em 

mim segundo a tua palavra». 

Palavra da salvação. 

 

Comentário 

Advento é o “mês de Maria” do ano litúrgico. Nele aparece 

como figura dominante a “Cheia de Graça”, bendita entre 

todas as mulheres. Com Maria vai ao encontro do Messias 

toda a esperança dos homens. No seu seio virginal se 

estabelece a união indissolúvel entre a promessa e a 

realidade. O sim de Maria fez descer Deus ao mundo a viver 

entre os homens e construir-lhe uma casa para habitar. 

Pela sua aceitação, “o Verbo encarnou e habitou entre 

nós”. Todo o sim de Maria é criador. O sim da Serva do 

Senhor renova a aliança entre Deus e os homens. 

IV DOMINGO DO ADVENTO 21-12-2014 

«O Menino crescia e enchia-Se de sabedoria» 

(Lc 2, 22.39-40) 

 

Ao chegarem os dias da purificação, segundo a Lei de 

Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, para O 

apresentarem ao Senhor. Cumpridas todas as prescrições 

da Lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua 

cidade de Nazaré. Entretanto, o Menino crescia, tornava-se 

robusto e enchia-Se de sabedoria. E a graça de Deus estava 

com Ele. 
 

Palavra da salvação. 

Comentário 
Natal é o tempo esperado da humana expetativa, o fruto da 

promessa amadurecido em Belém. Natal é a Alegre Notícia, 

Palavra Encarnada, que só Deus sabia e corre agora de boca 

em boca. Natal é nascimento de um mundo novo, 

reconciliação de todas as coisas na unidade de Cristo, 

Princípio e cabeça de tudo o que há nos céus e na terra. 

Natal é “um Menino que nos nasceu”, a ternura do coração 

do nosso Deus. Natal é a nossa festa de anos, o nascimento 

de outros Cristos. Natal é dia de ser irmão. Natal é ser bom 

e fazer os outros felizes. 

FESTA DE NATAL 28-12-2014 EDITORIAL 

(Quase) Natal! 
 

Em plena época de transição entre o Advento e o Natal, 
multiplicam-se os eventos de solidariedade um pouco por 
todo o espetro social. Desde apoio alimentar a recolhas de 
vestuário e agasalhos, existe toda uma panóplia de ações 
onde podemos sentir-nos úteis e realizados na ajuda ao 
próximo. 
 
Do mesmo modo, não poderia ter vindo em melhor altura a 
notícia da aproximação entre duas potências mundiais há 
tantos anos afastadas, EUA e Cuba, com a imprescindível 
contribuição do nosso Papa (ver rúbrica "Viver a Igreja"). 
 
Contudo, apesar de algumas boas notícias, julgo importante 
recordar o seguinte: existe fome e frio durante todo o ano 
e não apenas no Natal! Esta é a época em que mais ações 
são realizadas porque coincide também com um momento 
de particular sensibilidade por parte da sociedade. É 
compreensível. Mas acredito que faz parte do nosso papel 
enquanto cristãos diferenciarmo-nos e tentarmos ao 
máximo manter esta chama solidária acesa ao longo de 
todo o ano. Não há melhor instante do que este para nos 
recordarmos disto! 
 
Finalmente, e aproveitando a oportunidade, a equipa 
editorial do Pedras Vivas deseja a todos os paroquianos 
umas festas felizes e um ótimo Natal! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(RR) 
boletimparoquial@paroquia-areosa.pt 
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