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Viver, em Igreja, a alegria de ser cristão.  
 

Lema da nossa Diocese para este novo ano pastoral. 

nº 01 - 27 de novembro de 2016 -  1ª semana do Advento 

LANÇEMOS A SEMENTE 

A semente é a Palavra de Deus e  

o semeador é Cristo.  
 

Ao entrarmos neste novo ano pasto-
ral, as paróquias de Gaula e Lombada, 
lançam hoje, domingo, o primeiro do 
advento e do ano litúrgico, "a semen-
te", o novo boletim paroquial. Com 
esta iniciativa inédita nas paróquias, 

queremos estar mais perto uns dos outros, criando laços de amiza-
de e também de comunhão no anúncio da Boa Nova de Cristo.  

É um boletim semanal, que nos irá informar, transformar e ali-
mentar da Palavra de Deus.  

É um grande desafio, pois contamos com a colaboração de fiéis 
leigos das duas paróquias e neste ano, em que somos convidados 
pela nossa Diocese, a viver, em Igreja, a alegria de ser cristãos, pensa-
mos que este meio de comunicação das nossas paróquias, poderá 
ser uma vivência desta mesma alegria que brota da mensagem de 
Jesus para nós: a vossa alegria seja completa (Jo 15,11).   

Boa leitura e sejam alegres! Padre Hélder 
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1º Domingo do Advento 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 24, 37-44   
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Como aconte-
ceu nos dias de Noé, assim sucederá na vinda do Filho do homem. 
Nos dias que precederam o dilúvio, comiam e bebiam, casavam e 
davam em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca; e não 
deram por nada, até que veio o dilúvio, que a todos levou. Assim 
será também na vinda do Filho do homem. Então, de dois que esti-
verem no campo, um será tomado e outro deixado; de duas mulhe-
res que estiverem a moer com a mó, uma 
será tomada e outra deixada. Portanto, vigi-
ai, porque não sabeis em que dia virá o vos-
so Senhor. Compreendei isto: se o dono da 
casa soubesse a que horas da noite viria o 
ladrão, estaria vigilante e não deixaria ar-
rombar a sua casa. Por isso, estai vós tam-
bém preparados, porque na hora em que 
menos pensais, virá o Filho do homem. 

 

O Evangelho que nos é proposto apresenta alguns dos motivos 
que impedem o homem de “acolher o Senhor que vem”… Fala da 
opção por “gozar a vida”, sem ter tempo nem espaço para compro-
missos sérios (quanta gente, ao domingo, tem todo o tempo do 
mundo para dormir até ao meio dia, mas não para celebrar a fé com 
a sua comunidade cristã); fala do viver obcecado com o trabalho, 
esquecendo tudo o mais (quanta gente trabalha quinze horas por 
dia e esquece que tem uma família e que os filhos precisam de 
amor); fala do adormecer, do instalar-se, não prestando atenção às 
realidades mais essenciais (quanta gente encolhe os ombros diante 
do sofrimento dos irmãos e diz que não tem nada com isso: é o go-
verno ou o Papa que têm que resolver a situação)… E eu: o que é 
que na minha vida me distrai do essencial e me impede, tantas ve-
zes, de estar atento ao Senhor que vem?  

in www.dehonianos.org 
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Na abertura da Jornada Mundial da Juventude 2016 
em Cracóvia foi lançado o DOCAT, o mais recente título 
da coleção YOUCAT, que aborda a Doutrina Social da 
Igreja numa linguagem jovem, acessível e dinâmica. 
Com esta rubrica queremos esclarecer as vossas dúvi-
das. Boa reflexão! 
 

1 - Quando Deus criou o mundo e nos criou, agiu segundo um 
plano?  

Sim. Deus criou o mundo segundo a sua ideia e o seu plano. As-
sim como alguém pode inventar um jogo, por exemplo o jogo do 
moinho ou o xadrez, e com regras cri-
ar a sua lógica, assim Deus criou o 
mundo e pensou o ser humano. O fio 
condutor de Deus na Criação é o 
amor. Portanto o plano de Deus é que 
o Homem ame e responda ao seu 
amor e assim ele próprio pense, fale e 
actue no amor. 

D. António encerrou Ano da Misericórdia na Sé  
 

No passado dia 19, o senhor Bispo encerrou na 
nossa Diocese o Ano Jubilar da Misericórdia. Mais 
do que fazer “relatórios” ou “balanço” sobre o 
Ano da Misericórdia, importa ter “consciência da 
nossa participação, benefícios e aproveitamento 
deste Ano, que impacto e influências teve na vida 
de cada um, nas paróquias, na vida das pessoas, 
nas famílias, na Igreja em geral”, disse D. Antó-

nio, na Sé.  Este Jubileu da Misericórdia, constituiu um desafio para 
continuar a missão de Cristo, com a “urgência em anunciar o Evan-
gelho de Cristo” perante o mundo e a “sociedade secularizada” do 
nosso tempo, testemunhando o lema deste ano pastoral: “Viver, 
em Igreja, com a alegria de ser cristão”. 



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. 

 

Tiragem de 250 exemplares / Distribuição Gratuita 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 27-11 
1º Domingo do Advento 

10:30h 
Festa da Palavra 

09:15h 

Segunda-Feira | 28-11 ———————— ———————— 

Terça-Feira | 29-11 ———————— 
Não há Eucaristia  
Não há cartório 

Quarta-Feira | 30-11 
Santo André 

18:30h 
Não há cartório 

———————— 

Quinta-Feira | 01-12 ———————— ———————— 

Sexta-Feira | 02-12 ———————— ———————— 

Sábado | 03-12 
São Francisco Xavier 

18:00h 
Não há Eucaristia  

no Centro da Oração 

DOMINGO | 04-12 
2º Domingo do Advento 

10:30h 
09:15h 

Festa da Palavra 

- A paróquia agradece aos que se envolveram no trabalho, na gene-
rosidade e no empenho do Magusto Paroquial. 
- Confissões no Advento: como preparação espiritual para o Natal, 
haverá confissões, no dia  05 de Dezembro (segunda-feira) na Paró-
quia da Lombada (Capela de São Pedro) das 19:00h às 21:00h e no 
dia 09 de Dezembro (sexta-feira) na Paróquia de Gaula também das 
19:00h às 21:00h. 
-  Este ano, as ofertas das Missas do Parto e Natal, revertem para as 
novas imagens, de Nossa Senhora do Parto. 


