
Agenda Paroquial 
 

03/01 | 21h30 | III Encontro de Cantares do Natal aos Reis – 

Igreja / Organização: Rancho Folclórico de Paranhos 

04/01 | Início da Catequese de domingo 

08/01 | Início da Catequese da quinta-feira 

09/01 | 21h30 | Reunião da Coordenação da Catequese 

10/01 | 18h00 | Reunião do Grupo de Casais 

10/01 | 20h00 | Ceia de Reis do Agrupamento 740 Areosa 
 

Eucaristias da Catequese 

04/01 | 10h00 

11/01 | 10h00 | Eucaristia animada pelo 4.º ano 
 

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 visitado-

res 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 173       04/01/15 Ano 09 

O ano do Papa Francisco 

 

O porta-voz do Vaticano escolheu como acontecimentos 

centrais no último ano de pontificado o Sínodo extraordi-

nário sobre a família, as cinco viagens internacionais e as 

denúncias contra as perseguições no Médio Oriente. 

O padre Federico Lombardi disse à Rádio Vaticano que o 

Sínodo é a “principal” iniciativa pastoral e eclesial propos-

ta por Francisco, até agora. 

“É uma iniciativa muito corajosa, porque o Papa colocou 

sobre a mesa temas inclusive difíceis, delicados, mas era 

algo realmente necessário”, declarou. 

O responsável recorda a “situação absolutamente dramá-

tica” no Médio Oriente que tem merecido várias interven-

ções de Francisco em defesa de milhões de pessoas, 

“cristãos e não só”, que tiveram de fugir das suas casas, 

bem como a luta do Papa contra a escravatura e o tráfico 

de pessoas. 

Em relação às cinco viagens internacionais realizadas em 

2014 (Terra Santa, Coreia do Sul, Albânia, Estrasburgo e 

Turquia), o diretor da sala de imprensa da Santa Sé subli-

nhou o diálogo ecuménico e inter-religioso, para além das 

mensagens deixadas em nações “onde a história da Igreja 

é caraterizada pelo martírio”. 

O padre Federico Lombardi fala dos discursos do Papa no 

Parlamento Europeu e no Conselho da Europa como 

momentos “fundamentais” para compreender o que Fran-

cisco quer dizer ao Velho Continente. 

A revista do ano incluiu uma referência à canonização dos 

Papas João Paulo II e João XXIII e à beatificação do Papa 

Paulo VI, “grandes acontecimentos” que têm como deno-

minador comum “a atualidade do Concílio Vaticano II”. 

 

Fonte: Ecclesia 

http://www.paroquia-areosa.pt


«Viemos do Oriente adorar o Rei» 

(Mt 2, 1-12) 

 

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, 

quando chegaram a Jerusalém uns Magos vindos do Oriente. 

«Onde está – perguntaram eles – o rei dos judeus que acaba de 

nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-l’O». 

Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e, com ele, 

toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacer-

dotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o 

Messias. Eles responderam: «Em Belém da Judeia, porque assim 

está escrito pelo Profeta: ‘Tu, Belém, terra de Judá, não és de 

modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, pois 

de ti sairá um chefe, que será o Pastor de Israel, meu povo’». 

Então Herodes mandou chamar secretamente os Magos e pediu-

lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha apare-

cido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: «Ide infor-

mar-vos cuidadosamente acerca do Menino; e, quando O encon-

trardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-l’O». Ouvido o 

rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham visto no 

Oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o 

Menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na 

casa, viram o Menino com Maria, sua Mãe, e, prostrando-se dian-

te d’Ele, adoraram-n’O. Depois, abrindo os seus tesouros, oferece-

ram-Lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E, avisados em sonhos 

para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra 

por outro caminho. 

Palavra da salvação. 

 

Comentário 

A festa da Epifania é Natal outra vez. A noite de Belém fez-se dia, 

a gruta dilatou-se para acolher todos os homens. Agora todos os 

povos caminharão atrás duma estrela. A luz dos homens é Cristo. 

A alegria do encontro é o Natal de todos os dias. O mistério que se 

revelou consiste no chamamento universal de Deus à salvação. 

Deus quer salvar todos os homens e fazer deles um povo de filhos. 

A salvação de Cristo é a grande Epifania do amor que Deus nos 

tem. O caminho dos Magos é itinerário da fé. A fé exige a resposta 

da vida, fiel e coerente, caminhar na luz das boas obras. Fé para 

partir como Abraão e os Magos, deixar para trás vantagens e 

seguranças. A fé vive-se de joelhos; só assim se vê bem. 

TEMPO DE NATAL ANO B - NATAL 04-01-2015 

«Tu és o meu Filho muito amado: em Ti pus a minha  

complacência» 

(Mc 1, 7-11) 

 

Naquele tempo, João 

começou a pregar, dizen-

do: «Vai chegar depois de 

mim quem é mais forte do 

que eu, diante do qual eu 

não sou digno de me incli-

nar para desatar as cor-

reias das suas sandálias. 

Eu batizo na água, mas Ele 

batizar-vos-á no Espírito 

Santo». Sucedeu que, 

naqueles dias, Jesus veio 

de Nazaré da Galileia e foi 

batizado por João no rio 

Jordão. Ao subir da água, 

viu os céus rasgarem-se e 

o Espírito, como uma pomba, descer sobre Ele. E dos céus ouviu-

se uma voz: «Tu és o meu Filho muito amado, em Ti pus toda a 

minha complacência». 

Palavra da salvação. 

 

Comentário 

O Batismo do Senhor Jesus inaugura no mundo a Boa Nova do 

Reino. Nele se projeta todo o mistério de Cristo e toda a história 

da salvação que consiste no dom do Filho muito amado. Começa a 

Nova Aliança, selada como no Sinai pelo Espírito Santo que des-

ceu. Jesus vai assumir o seu papel de Messias Salvador. Ungido do 

Espírito e de fortaleza, dá início à sua obra. “Sobre Ele repousará o 

Espírito do Senhor” a robustecê-lo para a missão redentora, 

enchendo-O da plenitude de todos os seus dons. Jesus quer assu-

mir o Homem que vem salvar. Pelo Batismo assemelhou-se aos 

homens para o nosso Batismo nos assemelhar a Deus. No Batismo 

de Jesus revela-se o mistério da Trindade. A obra da salvação é 

empresa das Três Pessoas Divinas. 

TEMPO COMUM - DOMINGO I 11-01-2015 EDITORIAL 

Desejos para 2015 

 

Um novo ano acabou de começar. São muitas as resoluções 

e os desejos para um ano melhor do que aquele que acaba 

de acabar. Façamos também deste tempo um momento de 

reflexão sobre o nosso 2014 para que possamos ser melho-

res, chegar mais longe, aprender mais, amar mais, ajudar 

mais, viver em paz e consciência com todas as nossas deci-

sões. 

Como fonte de inspiração deixamos aqui os desejos de três 

importantes figuras da nossa igreja: 

 

“Bom ano a todos. Que seja um ano de paz no abraço da 

ternura do Senhor e com a proteção materna de Maria, 

Mãe de Deus e nossa mãe.” 

Papa Francisco 
 

“A família é o bem comum mais precioso que nós devemos 

garantir para os que já a têm, para aqueles que a querem 

constituir e que, para aqueles que não a têm, possam de 

alguma maneira ser envolvidos em ambientes de tipo fami-

liar”. 

D. Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa 
 

“Aprendamos a ultrapassar os conflitos, saibamos resistir à 

tentação do ódio e da guerra, presente em tantos países do 

mundo. A opção pela paz é o caminho obrigatório da Igreja 

e o seu imprescindível serviço ao bem comum da humani-

dade.”  

António Francisco dos Santos, Bispo do Porto 

 

Por fim , aqui fica também o nosso desejo para a Paróquia 

de Nossa Senhora da Areosa: 

“Que em 2015 a nossa paróquia se mantenha dinâmica e 

sempre solícita a todos os que aqui se dirigem. Que saiba-

mos ser ainda mais e melhor comunidade.” 
 

(RR) 

boletimparoquial@paroquia-areosa.pt 

mailto:boletimparoquial@paroquia-areosa.pt

