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nº 02 - 04 de Dezembro de 2016 -  2ª semana do Advento 

UM ANO DE “MISERICÓRDIA”... 
 

Fechou-se a Porta Santa. E nós? Fechámos tam-
bém o nosso coração? Que impacto teve, em ca-
da um, a palavra “misericórdia” que foi utilizada, 
como nunca, durante este Ano Santo?  Que obras 
de misericórdia praticámos? Findo o ano, é hora 
de fazermos um pequeno balanço do que signifi-
cou para nós este tempo. Cada um de nós é porta
-voz da misericórdia de Deus. Todos sabemos 

que quem perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, é Deus mas também 
sabemos que Ele nos pede que estejamos prontos a perdoar os outros, a des-
culpar as suas fraquezas, a dar mais uma oportunidade a quem precisa de 
misericórdia… Durante este ano tivemos mais presente as obras de miseri-
córdia e tentámos pô-las em prática, transformando-nos e transformando 
aqueles que connosco contactaram. Tornamo-nos pois, instrumentos de mi-
sericórdia nas mãos de Deus...Concluído este tempo, temos de continuar com 
a porta do nosso coração aberta aos outros, pois só assim seremos portado-
res da alegria de Cristo. Que a misericórdia que cada um de nós experimentou 
neste Ano Jubilar, permaneça no seu dia-a-dia e que a alegria dessa misericór-
dia nos leve mais além, nos faça ir ao encontro dos outros, nos ajude a viver 
as dificuldades da vida com alegria - a alegria de Cristo. Concluo com a frase 
com que iniciei esta pequena reflexão: Fecha-se a Porta Santa. E nós? Fechá-
mos o nosso coração? 

Ana Paula Jardim - paróquia da Lombada 

Confissões para o Natal: Confissões para o Natal: Confissões para o Natal:    

Capela de São Pedro 05 de dezembro e Igreja de Gaula 09 de dezembro 
das 19h às 21h. 
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2º Domingo do Advento 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 3, 1-12     

 

Naqueles dias, apareceu João Baptista a pre-
gar no deserto da Judeia, dizendo: 
«Arrependei-vos, porque está perto o reino 
dos Céus». Foi dele que o profeta Isaías falou, 
ao dizer: «Uma voz clama no deserto: ‘Preparai 
o caminho do Senhor, endireitai as suas vere-
das’». João tinha uma veste tecida com pêlos 
de camelo e uma cintura de cabedal à volta 
dos rins. O seu alimento eram gafanhotos e 
mel silvestre. Acorria a ele gente de Jerusalém, 
de toda a Judeia e de toda a região do Jordão; 

e eram baptizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. 
Ao ver muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu baptismo, disse-
lhes: «Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? 
Praticai acções que se conformem ao arrependimento que manifestais. 
Não penseis que basta dizer: ‘Abraão é o nosso pai’, porque eu vos digo: 
Deus pode suscitar, destas pedras, filhos de Abraão. O machado já está 
posto à raiz das árvores. Por isso, toda a árvore que não dá fruto será cor-
tada e lançada ao fogo. Eu baptizo-vos com água, para vos levar ao arre-
pendimento. Mas Aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu 
e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele baptizar-vos-á no Espírito 
Santo e no fogo. Tem a pá na sua mão: há-de limpar a eira e recolher o 
trigo no celeiro. Mas a palha, queimá-la-á num fogo que não se apaga».  

 

A questão dominante que o Evangelho de hoje nos apresenta é a da 
conversão. Não é possível acolher “aquele que vem” se o nosso coração 
estiver cheio de egoísmo, de orgulho, de auto-suficiência, de preocupa-
ção com os bens materiais… É preciso, portanto, uma mudança da nossa 
mentalidade, dos nossos valores, dos nossos comportamentos, das nos-
sas atitudes, das nossas palavras; é preciso um despojamento de tudo o 
que rouba espaço ao “Senhor que vem”. Estou disposto a esta mudança, 
para que no meu coração haja lugar para Jesus? O que é que, prioritaria-
mente, deve mudar na minha vida?   

in www.dehonianos.org 



3 

2 - Mas quem é Deus?  
Pode dizer-se que Deus é a origem de tudo o que 
existe. Ele é o fundamento, a causa última de tudo 
e que tudo sustém. Com 
base na ciência actual 
pode dizer-se: Ele é ante-

rior ao Big Bang e à origem de todas as leis 
da natureza. Sem Deus tudo o que existe 
se desmoronaria. Deus é também o fim 
para onde se orienta tudo o que existe.  

Santo Padre publica carta apostólica ‘Misericordia e mísera’    
 

O Papa Francisco publicou no dia 20 de Novembro a 
carta apostólica ‘Misericordia e mísera’, na qual ma-
nifesta a sua preocupação com o clima de “tristeza” 
que se vive em várias partes da sociedade contem-
porânea. “Numa cultura frequentemente dominada 
pela tecnologia, parecem multiplicar-se as formas de 
tristeza e solidão em que caem as pessoas, incluindo 
muitos jovens”, adverte, no texto que assinala o fi-
nal do Jubileu da Misericórdia. Francisco alude a um 
futuro “refém da incerteza” e sem horizonte de es-
tabilidade, gerando assim sentimentos de 

“melancolia, tristeza e tédio, que podem, pouco a pouco, levar ao de-
sespero”. A nova carta apostólica lembra que “a experiência da mise-
ricórdia torna-nos capazes de encarar todas as dificuldades humanas 
com a atitude do amor de Deus, que não se cansa de acolher e acom-
panhar”, pode ler-se. O Papa elogia a capacidade de “silêncio” peran-
te o sofrimento alheio, como um momento de força e de consolação. 
Neste contexto, o Papa pede que a Igreja viva com particular atenção 
o “momento da morte”, na cultura contemporânea, como uma passa-
gem que, “embora dolorosa e inevitável, é cheia de sentido”. 
 

in agência Ecclesia 
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Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 04-12 
2º Domingo do Advento 

10:30h 09:15h 
Festa da Palavra 

Segunda-Feira | 05-12 
S. Frutuoso, S. Martinho, S. Geraldo 

———————— 18:30h 
Confissões das 19h às 21h 

Terça-Feira | 06-12 ———————— Não há Eucaristia  

Quarta-Feira | 07-12 
Santo Ambrósio 

18h na Capela das irmãs 
da Apresentação  

Cartório até às 20h 
———————— 

Quinta-Feira | 08-12 
Imaculada Conceição 

10:30h 09:15h 

Sexta-Feira | 09-12 18:30h 
Confissões das 19h às 21h 

———————— 

Sábado | 10-12 18h 19:30h  
no Centro de Oração  

DOMINGO | 11-12 
3º Domingo do Advento 

10:30h 
Festa do compromisso 

09:15h 
Festa das bem aventuranças 

- Gaula: Exposição do Santíssimo Sacramento, nesta quarta-feira na 
Capela das irmãs da Apresentação. 
- Encontro com os ministros extraordinários da comunhão incluin-
do os novos: Paróquia da Lombada nesta segunda-feira às 19h e Pa-
róquia de Gaula na quarta-feira às 20:30h. 
- Entrega dos mandatos e apresentação dos ministros extraordiná-
rios da comunhão na próxima quinta-feira, nas eucaristias. 
-  Este ano, as ofertas das Missas do Parto e Natal, revertem para a 
nova imagem, de Nossa Senhora do Parto. 
- As Missas do Parto têm o seu começo no dia 15 de dezembro, às 
05:30h na Igreja de Gaula e às 07h na Capela de São Pedro. 

04 a 11 de dezembro de 2016 


