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PÁSCOA JOVEM 2014

O grupo de jovens de Areosa, dos 16 aos 20 anos,
incitando-se a seguir a vida cristã, participou nos dias 5 e
6 de Abril na atividade Páscoa jovem 2014, realizada em
Fátima, e promovida pelo Movimento Juvenil Salesiano,
a qual constituiu uma reflexão do tríduo pascal.
Neste encontro, foi-nos proposto acompanhar Jesus
na sua paixão e morte na cruz, desde a última ceia até à
sua ressurreição. Durante o fim de semana, procuramos
estar com Jesus e encontrarmo-nos com Ele,
acompanhando-O na sua entrega, fidelidade na morte,
repouso e ressurreição. O tema apresentado foi A vida
como tríduo, analisando cada dia santo e o seu respectivo
significado.
Este encontro serviu para refletir na vida como entrega,
serviço e caridade aos outros, sendo fiel a Deus e a nós
mesmos, aprendendo assim a repousar e principalmente
a viver a vida de Jesus ressuscitado, vivendo como
ressuscitados. Nesses dias de reflexão, foi-nos dada a
possibilidade de viver de forma mais intensa esta páscoa,
uma vez que eles serviram de preparação para a mesma.
Grupo de Jovens
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Visita das Relíquias do
Beato Frei Bartolomeu
dos Mártires
Conforme itinerário
programado pela Diocese, as
Relíquias do Beato Frei
Bartolomeu dos Mártires
chegarão à Igreja Paroquial
de Areosa a 19 de Junho,
pelas 21 h. e partirão para as
Irmãs Salesianas no dia 20.

A CATEQUESE DO 3.º ANO
Os meninos do
1.º ano da catequese
de
Areosa
começaram este ano
a grande caminhada.
As catequeses do
3.º ano são
momentos de
convívio
e
descoberta para as
crianças que
participam nelas com vontade própria e alegria.
A catequese começa às 16:45 com a chegada das crianças
que voltam a ver ao fim de uma semana os seus catequistas
Ivone Pereira, Rafael Lopes e Ana Catarina Silva, assim como
muitos dos seus amigos. Os temas abordados são
essencialmente sobre a vida de Jesus e de tudo o que ele fez
de bom por nós, mas, como este ano eles irão realizar a Festa
da Eucaristia, são também abordados na catequese os
momentos mais importantes da Eucaristia. As catequeses
tendem a ser dinâmicas, para que a mensagem que os
catequistas querem passar seja compreendida e interiorizada
pelas crianças.
No final da catequese, as crianças participam na missa,
sendo bem assíduas. Aí escutam a Palavra do Senhor e vêem
muitas das coisas que aprenderam na catequese.
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SEGUIR OS PASSOS DE CRISTO

VISITA PASCAL

Em 4 de maio, o nosso querido amigo e seminarista
areosense Renato Oliveira deu mais um passo em direção à
vocação a que se sente chamado: o sacerdócio ministerial.
Como nada acontece por acaso, o dia coincidiu com o início do
ano jubilar do beato Bartolomeu dos Mártires, que nasceu há
500 anos, foi arcebispo de Braga e está sepultado na igreja de
Santa Cruz (mais conhecida por igreja de S. Domingos), em
Viana do Castelo.
Participei nesta bela cerimónia e apraz-me dizer que me
emocionou o sorriso no rosto dos quatro seminaristas, mas
sobretudo do Renato quando foi chamado para ser instituído
no ministério de acólito. Não é fácil nos dias de hoje tomar
uma decisão de radicalidade e entrega ao serviço de Jesus
Cristo, das pessoas e da Igreja! Necessitamos pedir ao Senhor
que lhe conceda o dom da fidelidade e que siga o exemplo de
frei Bartolomeu dos Mártires.
Parabéns, Renato. Que Deus te abençoe!
Cristina Viana

Mais uma vez foi
feita a Visita Pascal
na nossa paróquia,
nos moldes habituais
e com a mesma
equipa que a leva a
efeito pelo terceiro
ano consecutivo.
Era uma equipa
do Compasso
predominantemente
jovem, onde não
faltou a cruz bem
engalanada com um
Cristo ressuscitado,
as mordomas com os
seus lindos fatos à
lavradeira, o representante do pároco a orientar a oração da
bênção das casas e os homens da caldeira e da campainha,
todos vestidos com as suas opas, o canto alegre do Aleluia
acompanhado à viola em cada casa e o grupo de bombos à
frente, anunciando pelas ruas a chegada do Compasso Pascal
a cada casa.
O modo de fazer a Visita Pascal varia muito de terra para
terra, mesmo entre paróquias vizinhas. Areosa mantém uma
forma hard (no sentido de dura, pesada, difícil) de fazer a
Visita Pascal, ao contrário de outras paróquias onde ano a
ano, por motivos vários, a Visita Pascal se vai tornando cada
vez mais light (leia-se láite), isto é, leve, ligeira, fácil.
Em Areosa, a Equipa do Compasso mantém-se nos 3 dias
(Domingo e segunda-feira de Páscoa e Domingo de Pascoela),
uma só cruz percorreu as ruas da paróquia, de modo que o
percurso se tornou cansativo para todos os elementos. Em
outras paróquias, vão-se criando outros esquemas pastorais
para tornar o percurso menos cansativo: várias cruzes, cada
uma percorrendo apenas uma parte da paróquia, ou mesmo
várias equipas para cada dia e para cada cruz, conforme a
disponibilidade de cada elemento das equipas. E o pároco,
cada vez mais, está disponível para celebrar as Missas nas
horas habituais e a acolher o Compasso apenas no
Encerramento da Visita.
(Continua na pág. 3)

Ana Catarina Silva

*******

Dia da Mãe
Em 4 de Maio a comunidade paroquial celebrou, na
Eucaristia das 11:15 horas, o Dia da Mãe. A Mãe tem um
papel fulcral na vida das famílias e do lar. Ela é como o grão
de trigo que morre para dar vida nova, ela cuida dos seus
filhos deixando muitas vezes a sua vida em prol deles, ficando
noites sem dormir com uma preocupação infindável.
A Mãe é e será sempre insubstituível Por isso:
Pai, Tu, sendo Deus,
quiseste mostrar entre nós
tua face materna...
Por isso criaste todas as mães!
Peço-te pela minha mãe,
sinal concreto e visível do teu amor entre nós.
Multiplica os seus dias
no nosso meio!
Acompanha-a em todo o riso
e em toda a lágrima,
em todo o trabalho e toda a prece,
em todo o dia e toda a noite!
Que a tua bênção cubra de luz
a vida de minha mãe
para que, inundada de Ti,
ela seja sempre mais
presença do divino na minha vida. Amém!
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MOVIMENTO RELIGIOSO

AGENDA PASTORAL

Filho de Deus pelo Baptismo

1 a 31  Mês de Maria
21  Reunião mensal da Direcção do Centro Social Paroquial (21h)
24  Mês de Maria para a Catequese, 4.º e 8.º ano (17h30)
24  Celebração penitencial e Confissões (16h)
24  XIV V iana Jovem (Festa Diocesana da Juventude)
25  6.º Domingo de Páscoa, Ev Jo 14, 15-21
25  Festas da Catequese: do Credo, 5.º ano; das Bem Aventuranças,
7.º ano; do Compromisso, 9.º ano (11h15)
31  Encontro Diocesano de doentes (N.ª Sr.ª da Cabeça, Cortes Monção)
31  Encerramento do Mês de Maria, com Eucaristia e procissão de
velas (21h)

Tornou-se membro da Igreja de Cristo:
Martim Ferreira Ramos, filho de João Filipe Salgado
Ramos e de Sandrina dos Santos Ferreira, actualmente
residentes na Quelha da Papanata, paróquia de Nossa
Senhora de Fátima, Viana do Castelo. O baptizado
realizou-se em 26 de Abril de 2014, na Igreja Paroquial
de Areosa.

Votos de felicidades para o neófito e sua família.

Na mão de Deus
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JUNHO
1  Solenidade da Ascensão do Senhor (7.º Dom. de Páscoa), Ev Mt 28,
16-20
1  Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social (ofertório para os
Rosa da Silva Antunes, de 95 anos de idade, M.C.S.)
solteira, natural de Refóios do Lima  Ponte 3  Reunião de preparação de Baptizados (Cartório paroquial, 21h)
de Lima e residente em Areosa.
5  Visita mensal aos doentes, feita pelo pároco (14 às 17h30)
Faleceu a 20 de Abril de 2014.
5  Reunião do C.P.A.E. (cartório paroquial, 21h)
6  Hora de adoração ao SS promovida pelo Apostolado da Oração
(igreja paroquial, 17h)
Maria Pereira da Silva, de 87 anos de idade, 7  Eucaristia da Catequese (18h)
casada com Manuel Ferreira de Faria, natural
da Meadela e residente em Areosa. 7  Celebração da Eucaristia e da Confirmação para crismandos da
cidade de Viana e arredores (Sé Catedral, 21h)
Faleceu a 20 de Abril de 2014.
8  Domingo de Pentecostes, Ev Jo 20, 19-23
10  Passeio paroquial ao Soajo e Peneda (7 às 21h30)
Ermelinda Fernandes Loureiro, de 82 anos 11  4.º Aniversário da nomeação de D. Anacleto Oliveira para Bispo
de idade, viúva de Franklim Martins de Viana do Castelo
Barbosa, natural e residente em Areosa. 11-14  69.º Cursilho de Cristandade de Senhoras (Seminário dos
Faleceu a 27 de Abril de 2014.
Passionistas, Barroselas; encerramento: Auditório do Centro Pastoral
Paulo VI, Darque)
José Alexandre de Barros Afonso Freixo, 12  Início do Tríduo de pregações em honra do Sagrado Coração de
de 92 anos de idade, viúvo de Alzira Tecla Jesus (19h30)
Martins Arezes, natural de Perre e residente 12  Noite de intendência colectiva  Cursilhos de Cristandade (Centros
em Areosa.
de Ultreia)
Faleceu a 4 de Maio de 2014.
13  Santo António de Lisboa, Padroeiro Secundário de Portugal
14  Festa do Perdão (com Confissões) para o 3.º ano da Catequese (16
h.)
Manuel Barbosa de Magalhães, de 76 anos 14  Terceiro dia do Tríduo de pregações em honra do Sagrado Coração
de idade, casado com Maria do Céu Martins de Jesus: Confissões (17 h.); Eucaristia com pregação (18h)
Pinto, natural de Macieira - Lousada e
15  Domingo da Santíssima Trindade (11.º Dom. do Tempo Comum),
residente em Areosa.
Ev Jo 3, 16-18
Faleceu a 5 de Maio de 2014.
15  Encerramento do Tríduo de pregações em honra do Sagrado
Coração de Jesus (9h)
Fernando Tomás dos Santos Vieira, de 81 15  Festa da Eucaristia (Primeira Comunhão)  3.º ano (11h15)
anos de idade, casado com Adília Gonçalves 15  Dia Diocesano da Família
Barbosa Branco Vieira, natural e residente 18  Reunião mensal da Direcção do Centro Social Paroquial (21h)
em Areosa.
19  Visita das Relíquias do Beato Frei Bartolomeu dos Mártires (21h)
Faleceu a 7 de Maio de 2014.
21  Reunião de Grupo e Ultreia do MCC (Cartório Paroquial, 16h)
21  Festas da Catequese: da Vida, 8.º ano; e do Envio, 10.º ano (18h)
José Fernandes Gomes do Rego, de 81 anos 21  Oração com cânticos de Taizé, Pastoral Juvenil (21h30, Igreja da
de idade, casado com Deolinda Afonso Lapa, Ponte de Lima)
Fernandes Mina, natural e residente em 22  SS Corpo e Sangue de Cristo (Corpo de Deus, 12.º Dom. do Tempo
Comum), Ev Jo 6, 51-58
Areosa.
Faleceu a 11 de Maio de 2014.
22  Vésperas e Procissão na Cidade e sedes dos Arciprestados (Sé,
15h30)
24  Solenidade do Nascimento de São João Baptista
Aos familiares destes nossos irmãos manifestamos 27  Solenidade do Sagrado Coração de Jesus
a nossa solidariedade na dor e apresentamos 27  Encontro de zeladores do A.O. (Templo de Santa Luzia, 14h)
27  Concelebração eucarística (Templo de Santa Luzia, 16h)
sentidas condolências.
28  Convívio de Encerramento da Catequese (15h)
29  Solenidade de S. Pedro e S. Paulo (13.º Dom. do Tempo Comum),
A vida tem só uma tragédia, em última análise: não ter sido Ev Mt 16, 13-19 (ofertório para a Cadeira de S. Pedro)
29  Peregrinação Diocesana ao Sagrado Coração de Jesus (9h)
um santo. (C. Péguy)

Partiram para a Casa do Pai os nossos irmãos:

AS JANEIRAS E FEVEREIRAS
Ao grupo de Janeiras
Os parabéns eu quero dar
Entre todas as idades
Ninguém se fartou de
cantar.

Não era preciso correr
Mas sim ser ligeirinho
De vez em quando havia
Um Portinho para o
caminho.

Cantar faz bem,
Ainda que seja fraco
Também não faltou alguém
Responsável pelo saco.

Não importava o volume
Muito menos a cor
Era sempre bem aceite
O da senhora ou senhor.

Vivam todos aqueles,
Em especial a elas
Não foi nada agradável
Algumas molhadelas.

Pelos caminhos,
Ruas e corredores.
É bom que não faltem
Os nossos tocadores.

As Janeiras na Areosa
São engraçadas e gosto
delas
As pessoas em suas casas
Apagam as luzes e fecham
as janelas.

Não custou muito,
Só por um bocado
Em nome do Centro Social
O nosso muito obrigado.

Rui Mesquita: DEMISSÃO POR INCOMPATIBILIDADE
DE FUNÇÕES
Logo que foi eleito Presidente da Junta de Areosa, Rui Mesquita
manifestou intenção de deixar o cargo de Tesoureiro do Conselho
Paroquial para os Assuntos Económicos (CPAE) e de vogal do
Conselho Fiscal do Centro Social Paroquial de Areosa (CSPA), por
incompatibilidade com as novas funções.
Publicamos apenas o pedido de demissão do CPAE, já formalizado
em 6 de fevereiro, dado que o pedido de demissão do CSPA foi feito
no mesmo dia e nos mesmos termos.
Exmo. Sr.
Presidente do Conselho Paroquial para Assuntos Económicos
Tem sido com todo o empenho e dedicação que tenho servido a instituição
ao longo destes últimos dois anos, na condição de Tesoureiro, facto pelo
qual sinto orgulho e realização por fazer parte desta "família".
Como é do vosso conhecimento de V. Exas., nas últimas eleições
autárquicas realizadas no mês de Setembro, fui eleito Presidente da Junta
de Freguesia de Areosa, cargo que me ocupa bastante tempo e se torna
incompatível conciliar os dois cargos de acordo com os estatutos da
instituição.
Deste modo:
Eu, Rui Miguel da Silva Mesquita, a desempenhar as funções de
Tesoureiro, venho por este meio apresentar o meu pedido de demissão.
Saio de cabeça erguida e com a certeza de que realizei o meu trabalho
e defendi os interesses do Conselho Paroquial para Assuntos Económicos
o melhor que soube.
A todos os restantes membros que estiveram a meu lado e a todas as
entidades que apoiaram o Conselho Paroquial para Assuntos Económicos
ao longo deste tempo, quero deixar um grande abraço e o meu MUITO
OBRIGADO!
Podem continuar a contar com o meu apoio pessoal e no cargo que
agora desempenho.
Areosa, 06 de Fevereiro de 2014
Rui Miguel da Silva Mesquita

*******

NOVOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DIRETIVOS DO CENTRO
SOCIAL
Como é do conhecimento de qualquer ser humano,
a perda de uma vida é sem dúvida irrecuperável. Por
isso, é muito importante que alguns valores que nos
restam, não se percam, como já aconteceu com alguns.
Por esta causa, é preciso trabalhar muito, com sacrifício,
amor e também muito gosto, para que também as
Janeiras não se percam, e assim o grupo se mantenha.
É provável que toda a gente, ou parte dela, se tivesse
apercebido do facto de as Janeiras terem acabado tarde,
devido ao tempo umas vezes, outras por o número de
elementos ser insuficiente.
Já estávamos todos a ficar cheios e cansados de um
dia de trabalho a juntar a algumas molhadelas e frio,
mas quando acabou era enorme a satisfação e alegria
no rosto de todos aqueles ali presentes, por sabermos
que mais uma missão tinha chegado ao fim com sucesso.
Como é óbvio, uns dias com mais, outros com menos. É
normal que cada família contribua sempre com uma
ajuda à sua medida. Mesmo sabendo que estamos a
atravessar tempos difíceis, não obstante ainda há muita
generosidade e areosenses com coração e entendimento.
É assim, com estas actividades, entre outras, que se
dá conta do recado. Se estas não se fizerem, vai custar
mais um bocado. Por este motivo, seria imperdoável se
caísse no esquecimento o agradecer a todos aqueles e
aquelas que deste grande grupo fizeram parte,
percorrendo a freguesia em troca de nada. Em nome do
CSPA, o nosso muito OBRIGADO!

Na sequência da demissão do Dr. Luís Rufo e do Rui Mesquita,
o pároco e presidente da direcção do Centro Social Paroquial de
Areosa (CSPA), em conjunto com os elementos que continuaram
em funções, procurou uma solução até ao termo do mandato de 3
anos, que termina a 29 de outubro de 2015. Os nomes que surgiram
foram: eng. António André Afonso para 1.º Secretário da Direcção
e Manuel Virgílio Freitas Lopes para 1.º Vogal do Conselho Fiscal.
Feito o pedido de aprovação ao Bispo Diocesano, a Provisão Canónica
foi dada em 19 de março de 2014.
Em relação ao Conselho Paroquial para os Assuntos Económicos
(CPAE), ficou decidido entre o pároco e os restantes membros
manter-se o número de elementos, agora reduzido a três, até ao
final do mandato, que termina em 31 de dezembro próximo.
O pároco agradece a generosa disponibilidade dos novos
elementos ao serviço da comunidade e deseja-lhes bom trabalho.
Bem hajam!
(continuação da pág. 1)

Há versões light interessantes, mas continuo a preferir a versão
hard por muitas razões: mais sentido de unidade entre todas as zonas
da paróquia, mais possibilidade de cada pessoa visitar e conviver mais
demoradamente com os seus amigos por não haver na paróquia
coincidência de Visita Pascal em outra casa, o permitir maior proximidade
do pároco com os seus paroquianos, entre outras razões.
Penso pois que, enquanto for possível, se deve manter a versão hard,
embora a tendência para o futuro seja cada vez mais a light. Haja gente
disponível, sacrificada pelo bem da comunidade, como tem havido!
Um grande bem haja a todos os elementos da Equipa do Compasso
que este ano levaram a cada casa, com tanta fé e amor, a alegria do Senhor
Areosa, 26/02/2014 Ressuscitado!
Pe. Torres Lima
Mavifelop

