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INFORMAÇÕES
(Continuação da pág. 3)
Dia
5 Seg

6

Ter

7

Qua

8

Qui

9

Sex

10

Sáb

MISSAS
Hora
Intenções
18 Laurinda Alves (7.º dia); Manuel Pereira; Mário Reis Afonso e
pais; José Luís Lomba Araújo Fernandes; Rosa Afonso Amorim, marido e irmã; Adélia Jácomo Sousa Oliveira Gaião e
marido; Aníbal Carvalho Enes Viana; Manuel Barbosa Magalhães, pais, sogros e cunhado; Joaquim Figueiredo e esposa;
Francisco Ramos e esposa; Beatriz Enes Tinoco (aniv.); João
Carvalhosa; José Freixo e esposa
18 Eduardo Pereira Pires; Camila Fernandes Morais e marido;
Daniel Barbosa Marques; Maria Gomes Maciel marido, filho e
genro; Manuel Pires Afonso Moreira; Carolina Castro dos Reis;
João Carvalhosa
18 Fernando Tomás Santos Vieira e pais; Evaristo Martins da Silva, esposa, sogros e tias; Baltazar Salvador Santos Correia;
Francisco Enes Franco; Maria José Azevedo Campainha; Carolina Castro dos Reis e marido; António Moreira da Silva e esposa; João Carvalhosa; Em ação de graças a S. Roque
9
Sónia Alice Oliveira Borlido e avó Alice; Noé Enes Ramos;
Ramiro Pequito de Carvalho; Maria da Conceição Martins
Moreira e pais; José Correia do Rego; Margarida Gomes do
Rego; Pais, sogros e cunhados de Alice Franco; Silvestre Martins Barbosa (aniv.); Maria Júlia Moreira Borlido da Costa; Joaquim Afonso Barbosa; Amadeu Enes Baganha da Silva (aniv.);
António Ferreira Longarito; António José Rodrigues da Cunha;
João Carvalhosa; Em ação de graças a N. Sr.ª da Conceição
18 Teresa Teixeira Mourão (aniv.); Edviges Martins Caravela; João
Carvalhosa; Intenções da Casa do Lero; José Lucídio Monteiro
18 Benvindo Gonçalves Durães; José Pires Marrocos e esposa; Maria
José Freire, marido e pais; António Gomes Moreira Rego, pais e
sogros; Pais, sogro e cunhado de Gaspar Rego; Maria Fernandes
Vieitas Paradela; Casimiro Crespo Pereira e esposa; Laurinda Ferreira Palhares; Henriqueta Martins da Cruz e irmã; Mário Brandão
Rodrigues; António Moreira da Silva e familiares; João Carvalhosa

11 Dom

9

José Gomes Maciel e esposa; Maria Batista e marido; Ludovina
Ramos da Silva; José Fernandes Gomes do Rego e filho; Carolina Afonso Barreiros e marido; Rosa Silva Antunes; Maria
Pires Paradela; Vitória Martins da Fonte, marido e filho; Carolina de Jesus Cavaco, marido e filho; Carolino Gonçalves Ramos,
esposa e sogra; António Fernandes Martins Loureiro e esposa;
Manuel Soares Ribeiro; João Carvalhosa

.
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2.º Domingo do Advento – Ano A
«apareceu João Baptista a
pregar no deserto da Judeia,
dizendo:
“Arrependei-vos,
porque está perto o reino dos
Céus”. … e eram batizados
por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. …
“Aquele que vem depois de
mim é mais forte do que eu … Ele batizar-vosá no Espírito Santo …”» (Evangelho)

Papa falou aos líderes da
economia mundial
Fórum global da Revista «Time»
realizou-se em Roma
O Papa Francisco acolheu em
Roma vários responsáveis económicos mundiais, numa iniciativa da
Revista ‘Time’ sobre economia
global e desenvolvimento, realizada esta sexta-feira e sábado, dias 2
e 3 de dezembro.
Num comunicado, a publicação
explica que o fórum global na capital italiana termina com “uma
audiência especial com o Papa
Francisco, no Vaticano”, segundo
o programa deste sábado, dia 3,
entre as 12h00 e as 14h00 locais
(menos uma hora em Lisboa).

Presentes estiveram os diretoresgerais das 500 empresas mais bemsucedidas do momento, membros da
lista das 100 pessoas mais influentes
do mundo, segundo a revista ‘Fortune’, e vários líderes económicos,
académicos e religiosos.
Durante o fórum, estiveram em
cima da mesa diversas questões que
preocupam a comunidade internacional, desde a eliminação da pobreza à criação de emprego, passando
pela crise de refugiados e a busca de
prosperidade para todas as nações.
O Papa Francisco é destacado
como uma figura que “tem abordado com regularidade” estas questões, “apontando para a crescente
desigualdade” e “criticando a ditadura de uma economia impessoal e
desprovida de um objetivo verdadeiramente humano”.
A ‘Time’ recorda um discurso
que o Papa argentino fez na Bolívia, no último ano, em que frisou
que “trabalhar pela distribuição justa
dos bens da terra e do trabalho
humano não é mera filantropia” mas
sim “uma obrigação moral”.

2

3

2.º Domingo do Advento – Ano A
LITURGIA DA PALAVRA
1.ª Leitura: Is. 11, 1-10
2.ª Leitura: Rom. 15, 4-9
Evangelho: Mt. 3, 1-12

- Novo modelo de liderança Ao delinear a figura do Messias
prometido, como alguém animado por
um “espírito de sabedoria e de inteligência, de conselho e de fortaleza, de
conhecimento e de temor de Deus”,
que não julga “pelas aparências”, nem
“pelo que ouvir dizer”, mas com “justiça e retidão” defenderá “os humildes
do povo”, o profeta Isaías oferece-nos
o perfil para o verdadeiro exercício do
poder, independentemente das circunstâncias de lugar e de tempo ou da
sua amplidão.
Os efeitos benéficos de tal autoridade são apresentados em imagens
utópicas de uma total harmonia em
todos os níveis da criação, resumidos
no refrão de hoje: “nos dias do Senhor
nascerá a justiça e a paz para sempre”,
mas que será a única a triunfar, pois
“a raiz de Jessé surgirá como bandeira
dos povos e as nações virão procurala”.
Num tempo em que a imagem e as
aparências estão fortemente sobrevalorizadas, esta Palavra do Senhor lança a cada uma e cada um de nós o
desafio de avaliarmos quais são os critérios que têm prevalência nas nossas
vidas.

É bem eloquente a autoridade que brota das palavras, gestos e obras de João, o
Batista: de tal modo ela assenta tão exclusivamente na sua coerência de vida, que
os seus contemporâneos se interrogam e o
interrogam se não será ele o Messias
esperado! E, aqui, o contraste com os
Fariseus e Saduceus é tão grande, que até
ele os apelida de “raça de víboras”, tal
como Cristo os classificou ao afirmar que
“tudo o que fazem é para serem vistos
pelos homens: alargam as filactérias e
ampliam as borlas; gostam do primeiro
lugar nos banquetes e dos primeiros
assentos nas sinagogas, das saudações nas
praças públicas e que os tratem por “mestres” (Mt. 23, 5-7).
Por isso, os caminhos do Advento são,
também para todos nós, os caminhos de
conversão apontados por João, o Batista.
São eles que nos conduzem ao fundo do
nosso coração, para o tornar capaz de
acolher o Menino que nos foi dado e que,
com o seu ensinamento e exemplo (“Eu
vim para servir”) nos encaminha para os
domínios do serviço, da reconciliação, da
harmonia, do conhecimento de Deus.
Deste modo aprenderemos a semear,
pelos caminhos da vida, pequenos sinais
de esperança para os nossos irmãos, pois
“batizados no Espírito Santo e no fogo”
das águas da conversão, seremos capazes
de viver em paz, harmonia e fraternidade
num mundo cada vez mais “a ferro e
fogo”, e seremos “trigo” que o Senhor
gostosamente recolhe no seu celeiro!
Pe. José de Castro Oliveira

INFORMAÇÕES
Ofertório a favor das obras do Centro Pastoral Paulo VI: O ofertório das
Missas deste fim de semana, dias 3 e 4,
em que o Sua Ex.cia Rev.ma, D. Anacleto Oliveira, Bispo da nossa Diocese de
Viana do Castelo, está em Visita Pastoral
à nossa paróquia de Areosa, reverterá na
totalidade para ajudar no pagamento das
obras do Centro Pastoral Paulo VI, em
Darque. Será uma forma de mostrarmos a
nossa unidade com a Diocese e de agradecer ao Sr. Bispo a sua presença amiga
no meio de nós. Seja generoso(a)!

comunidade, servindo de preparação
espiritual para a Festa do Natal que se
aproxima. Participe!
Feira de Antiguidades, Velharias e
Artesanato de Areosa: Como é habitual
no segundo sábado de cada mês, realizase no próximo sábado, dia 10 de dezembro, entre as 9 e as 18 horas, no adro da
igreja paroquial de Areosa, mais uma
Feira de Antiguidades, Velharias e Artesanato. Haverá, como de costume, uma
tenda de alimentação, concertinas e a
queimada galega.

Solenidade da Imaculada Conceição
de Nossa Senhora: Na próxima quintafeira, dia 8, celebra-se na Liturgia Católica
a Solenidade da Imaculada Conceição da
Virgem Santa Maria, Senhora e Padroeira
de Portugal. É feriado nacional e Dia Santificado, com obrigação de preceito dominical. Por isso, a Eucaristia de quarta-feira,
dia 7, já é Missa vespertina da Solenidade e
no dia 8 a Eucaristia será às 9 h., horário
habitual de domingo. Participe!

Os responsáveis pela organização da
Feira continuam a estar recetivos para que

Reunião do CPAE adiada: Por ser
feriado na próxima quinta-feira, dia 8, a
reunião do Conselho Paroquial para os
Assuntos Económicos (CPAE), que costuma ser na segunda quinta-feira de cada
mês, em dezembro passa para a quintafeira da semana seguinte, dia 15.
Formação para Leitores: Na próxima sexta-feira, dia 9, às 21 h., haverá
mais uma Formação para Leitores, orientada pelo Sr. Padre Miranda. Todos os
que são Leitores habituais nas Eucaristias
devem participar!
Catequese – Celebração Penitencial
e Confissões do Advento: No próximo
sábado, dia 10, às 16 h., na igreja paroquial, organizada pela Catequese, realizase uma Celebração Penitencial de Advento, seguida do Sacramento da Reconciliação, destinada à Catequese e a toda a

a população venha vender os seus produtos, sejam artesanais, ou coisas usadas
que tenham por casa. Visite a Feira!
Dia de Espiritualidade do MCC: No
próximo domingo, dia 11, das 9,30 às 17
h., promovido pelo Secretariado Diocesano
do Movimento de Cursilhos de Cristandade
(MCC), realiza-se no Centro Pastoral Paulo
VI, em Darque, um Dia de Espiritualidade

para Cursilhistas, mas aberto a todos. É
uma iniciativa que habitualmente faz parte do programa anual do MCC em tempo
de Advento, sendo orientado por um
sacerdote ou bispo convidado para o efeito, tendo sido este ano convidado o Sr.
Padre Dr. Dário Pedroso, Sacerdote
Jesuíta, mestre em Espiritualidade e autor
de muitos livros e outras publicações.
Se um dia fez um Cursilho de Cristandade e quer continuar a progredir na fé e
ajudar outros a fazer o mesmo, participe e
leve a sua família ou amigos consigo! Se
pretende almoçar no renovado Centro Pastoral Paulo VI, pode fazê-lo, mas tem de se
inscrever para o efeito junto da delegada do
MCC para a paróquia de Areosa, a Sr.ª Olívia Rego, pedindo-se uma comparticipação
de 7,50 € por pessoa. Participe!
(Continua na pág. 4)

