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A não-violência: estilo de uma política para a paz 
 

Neste primeiro dia do ano, o Papa Francisco pe-
de a todos, cristãos e não cristãos, que se com-
prometam a adotar, através da oração e da ação, 
a não-violência ativa como estilo de vida. Na sua 
mensagem para o 50º dia Mundial da Paz, o Papa 
Francisco reforça que a Paz é a única e verdadei-

ra linha do progresso humano, num mundo que se encontra dilacerado pela vio-
lência. Nesta mensagem, o Papa Francisco relembra que o próprio Jesus viveu em 
tempos de violência e ensinou-nos que «o verdadeiro campo de batalha, onde se 
defrontam a violência e a paz, é o coração humano». Se estamos disponíveis para 
tornar a não-violência como estilo de vida e se a origem de onde brota a violência 
é o coração humano, então a principal frente onde nos devemos empenhar é na 
família. É na família onde se aprende a «comunicar e a cuidar uns dos outros; on-
de os atritos ou mesmo os conflitos, devem ser superados, não pela força, mas 
com diálogo, o respeito, a busca do bem do outro, a misericórdia e o perdão…». 
Daqui irradia para o mundo e para a sociedade. O Papa Francisco cita Santa Tere-
sa de Calcutá, para sublinhar que a não-violência é diferente de rendição, negli-
gência e passividade. «Quando a Madre Teresa recebeu o Prémio Nobel da Paz 
em 1979, declarou claramente qual era a sua ideia de não-violência ativa: “Na nos-
sa família, não temos necessidade de bombas e de armas, não precisamos de 
destruir para edificar a paz, mas apenas de estar juntos, de nos amarmos uns aos 
outros (...). E poderemos superar todo o mal que há no mundo”». Nas nossas 
famílias, façamos a nossa parte, para que «todos possam ser artesãos de paz». 

 

Susana Vieira - Paróquia de Gaula 

Natal do doente e do idoso Natal do doente e do idoso Natal do doente e do idoso    

Domingo, dia 08 de janeiro, celebração com a repetição do auto de Natal  
às 10h na Capela de São Pedro e às 15h na Igreja de Gaula. 
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Santa Maria, Mãe de DeusSanta Maria, Mãe de Deus  

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Lc 2, 16-21         

 

Naquele tempo, os pastores dirigiram-se 
apressadamente para Belém e encontraram 
Maria, José e o Menino deitado na manjedou-
ra. Quando O viram, começaram a contar o 
que lhes tinham anunciado sobre aquele Meni-
no. E todos os que ouviam admiravam-se do 
que os pastores diziam. Maria conservava to-
dos estes acontecimentos, meditando-os em 
seu coração. Os pastores regressaram, glorifi-
cando e louvando a Deus por tudo o que ti-
nham ouvido e visto, como lhes tinha sido 
anunciado. Quando se completaram os oito 

dias para o Menino ser circuncidado, deram-Lhe o nome de Jesus, 
indicado pelo Anjo, antes de ter sido concebido no seio materno.   

 

No Evangelho que, nos é proposto fica claro o fio condutor da 
história da salvação: Deus ama-nos, quer a nossa plena felicidade e, 
por isso, tem um projecto de salvação para levar-nos a superar a 
nossa fragilidade e debilidade; e esse projecto foi-nos apresentado 
na pessoa, nas palavras e nos gestos de Jesus. Temos consciência de 
que a verdadeira libertação está na proposta que Deus nos apresen-
tou em Jesus e não nas ideologias, ou no poder do dinheiro, ou na 
posição que ocupamos na escala social? Porque é que tantos dos 
nossos irmãos vivem afogados no desespero e na frustração? Por-
que é que tanta gente procura “salvar-se” em programas de televi-
são que lhes dê uns minutos de fama, ou num consumismo alienan-
te? Não será porque não fomos capazes de lhes apresentar a pro-
posta libertadora de Jesus? Diante da “boa nova” da libertação, rea-
gimos – como os pastores – com o louvor e a acção de graças? Sabe-
mos ser gratos ao nosso Deus pelo seu amor e pelo seu empenho 
em nos libertar da escravidão?  

in www.dehonianos.org 



3 

6 - Se Deus criou o mundo por amor, então por-
que é que está cheio de injustiça, de opressão e 
de sofrimento?  
Deus criou o mundo bom em si mesmo. Mas o 
mundo afastou-se de Deus, revoltou-se contra o 
seu amor. A Bíblia explica isso na história do peca-

do original de Adão e Eva. Os Homens - é o que explica a história da 
construção da torre de Babel - quiseram ser como Deus. Desde en-
tão há uma falha no mundo, um 
princípio destruidor. A partir daí 
nada mais foi como tinha sido 
planeado por Deus. Mesmo as 
nossas decisões actuais contri-
buem para que exista neste 
mundo injustiça, opressão, sofrimento. Muitas decisões falsas tra-
duzem-se às vezes em estruturas do mal e do pecado. O indivíduo 
age, portanto, dentro de um sistema que é no seu todo mau e injus-
to, e, por isso, não é nada fácil sair dele, quando, por exemplo, co-
mo soldado, é obrigado a tomar parte numa guerra criminosa.  

Palavras Cruzadas: completa a grelha com os desejos para o ano novo. 



Responsável: Pároco; Colaboradores: Leigos das paróquias de Gaula e Lombada 
Morada: Sítio do Povo, 9100-070,Gaula 

e-mail: paroquiaslbga@gmail.com      
Blog da PARÓQUIA DA LOMBADA: https://paroquiadalombada.wordpress.com 

Também temos páginas no FACEBOOK:  
procurar por PARÓQUIA DE GAULA ou por PARÓQUIA DA LOMBADA. 
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Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 01-01 
Santa Maria Mãe de Deus 

11h 10h 

Segunda-Feira | 02-01 
SS. Basílio Magno e Gregório de Nazianzo 

———————— ———————— 

Terça-Feira | 03-01 ———————— 
18:30h 

com Adoração ao Santíssimo 
Cartório até às 20h 

Quarta-Feira | 04-01 
18:30h 

Cartório até às 20h 
———————— 

Quinta-Feira | 05-01 
 

15h 
na capela do Lar  

———————— 

Sexta-Feira | 06-01 

18:30h 
com Adoração ao Santíssimo 

na Capela das irmãs da 
Apresentação  

———————— 

Sábado | 07-01 18h com Batismo 19:30h  
no Centro de Oração  

DOMINGO | 08-01 
Epifania do Senhor 

Natal do doente e do idoso 

15h 10h 

- No próximo domingo, celebramos em comunidade o Natal do doente e do idoso, pe-
dimos aos familiares, amigos e vizinhos que tragam à igreja aqueles doentes e idosos 
que não puderam celebrar a noite de Natal. Pedimos também que tragam algo para 
partilhar no convívio após a celebração.  
- Este ano, o pároco acompanhará o grupo de Reis da Paróquia de Gaula, na visita a 
algumas casas na noite do dia 05 para o dia 06. 
- Encontro com os colaboradores que organizam a festa dos Reis, da Paróquia de Gau-
la, na próxima quarta-feira, dia 04 de janeiro às 20h, na sala dos convívios. 
- Festa dos Reis, dia 21 de janeiro, sábado, no salão paroquial de Nossa Senhora da Luz 
em Gaula, às 19:30h, com a presença de alguns grupos de folclore e algumas surpresas. 

 

A Equipa da “Semente”, deseja-vos um Feliz ano novo de 2017! 

01 a 08 de janeiro de 2017 


