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nº 03 - 11 de dezembro de 2016 -  3ª semana do Advento 

“ALEGRAI-VOS!” 
Estamos já na terceira semana do Advento. Hoje, 
é o terceiro Domingo, conhecido como o 
"Domingo da alegria"...  

O Natal está a aproximar-se, por isso estamos 
alegres. Vemos já sinais exteriores de alegria: lu-
zes, decorações natalícias, alguns presépios 
(sinais de festa que tornam toda esta época mági-
ca), as pessoas num corre-corre desenfreado na 
compra de prendas, a preparação dos licores, das 

broas…. Mas será só isto que representa a alegria da “festa”, a alegria do 
Natal? E o nosso coração? Que estamos nós a fazer para acolhermos com 
alegria o Cristo que vem? Estamos a seguir o caminho da Justiça? da não 
violência? da solidariedade? Como vai a nossa partilha?  

Mesmo sem ter nada de concreto para dar, podemos dar um sorriso, 
um gesto de amizade, um momento de escuta… pois nunca sabemos 
quando é que, com estes simples gestos, faremos a alegria na vida dos 
irmãos. E que maior alegria poderemos sentir, do que a de percebermos 
que tornámos a vida do outro mais alegre? Sejamos alegres em Cristo e 
com Cristo, para que a nossa alegria contagie o nosso próximo. 

Que todo o brilho e alegria mágica desta época se mantenham infinita-
mente nos nossos corações. 

Anabela Aveiro - Paróquia de Gaula 

Missas do Parto 2016 Missas do Parto 2016 Missas do Parto 2016    

As Missas do Parto têm o seu começo na próxima quinta-feira, 
às 05:30h na Igreja de Gaula e às 07h na Capela de São Pedro. 
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3º Domingo do Advento 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 11, 2-11       
 

Naquele tempo, João Baptista ouviu falar, na 
prisão, das obras de Cristo e mandou-Lhe dizer 
pelos discípulos: «És Tu Aquele que há-de vir, ou 
devemos esperar outro?». Jesus respondeu-lhes: 
«Ide contar a João o que vedes e ouvis: os cegos 
vêem, os coxos andam, os leprosos são curados, 
os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a Boa 
Nova é anunciada aos pobres. E bem-
aventurado aquele que não encontrar em Mim 
motivo de escândalo». Quando os mensageiros 
partiram, Jesus começou a falar de João às mul-

tidões: «Que fostes ver ao deserto? Uma cana agitada pelo vento? 
Então que fostes ver? Um homem vestido com roupas delicadas? 
Mas aqueles que usam roupas delicadas encontram-se nos palácios 
dos reis. Que fostes ver então? Um profeta? Sim – Eu vo-lo digo – e 
mais que profeta. É dele que está escrito: ‘Vou enviar à tua frente o 
meu mensageiro, para te preparar o caminho’. Em verdade vos digo: 
Entre os filhos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João 
Baptista. Mas o menor no reino dos Céus é maior do que ele».  

 

Mais uma vez, somos interpelados e questionados pela figura ver-
tical e coerente de João… Ele não é um pregador da moda, cujas 
ideias variam conforme as flutuações da opinião pública ou os inte-
resses dos poderosos; nem é um charlatão bem vestido, que prega 
para ganhar dinheiro, para defender os seus interesses, ou para ter 
uma vida cómoda e sem grandes exigências… Mas é um profeta, 
que recebeu de Deus uma missão e que procura cumpri-la, com fide-
lidade e sem medo. A minha vida e o meu testemunho profético 
cumprem-se com a mesma verticalidade e honestidade, ou estou 
disposto e vender-me a interesses menos próprios, se isso me trou-
xer benefícios?    

in www.dehonianos.org 
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3 - O que significa Deus para o nosso agir?  
Se Deus é o autor de todo o cosmos, então Ele é 
também a medida de tudo o que deve existir. To-
da a ação será medida em relação a Ele e ao seu 
plano. N´Ele podemos saber o que é agir bem. Di-
to de um modo simples: Deus escre-

veu o ADN da nossa vida. O que Deus quer para nós e 
connosco, isso é que é a norma e a regra de uma vida 
boa e justa. Os cristãos agem de um modo solidário, 
porque já antes Deus agiu neles amorosamente.  

Acolhimento da luz da Paz de Belém no Terreiro da Luta    
 

A assistência regional e a secretaria regional da IVª sec-
ção do Corpo Nacional de Escuteiros-Madeira, vêm desa-
fiar a nossa região/diocese a participar no acolhimento 
da luz da Paz de Belém no dia 12 de dezembro (segunda-
feira), com o seguinte programa: 20h – Concentração no 
santuário de Nossa Senhora da Paz (Terreiro da Luta); 
20:15h – Início da celebração de acolhimento seguida 
de caminhada até a igreja de Nª Srª do Monte;  21h – Mis-
sa de envio dos mensageiros da Paz 
O projecto da luz da Paz de Belém, começou a ser orga-
nizado pela televisão pública austríaca dentro de um 

programa social chamado “Light in the Dark” , dedicado a crianças carentes, tan-
to na Áustria como no exterior. 
Em 1990, foi assinado um acordo entre escuteiros e guias em muitos países, para 
permitir que a luz viajasse através da Europa e da América. 
Todos os anos, uma criança do norte de Áustria recolhe a luz da gruta onde Jesus 
nasceu e leva-a para a Europa. Delegações de escuteiros de toda a Europa, parti-
cipam na celebração para levar a luz ao seu país, com uma mensagem de paz. 
Uma vez no seu país a luz é distribuída nas igrejas, casas particulares, hospitais, 
lares de idosos, prisões, locais públicos de desenvolvimento social, cultural, políti-
co ou em qualquer lugar no que se aprecie o seu significado. 
Os Escuteiros de Portugal associam-se a esta celebração uma vez mais fazendo-
se representar e trazendo a luz da Paz de Belém para Portugal. . 

 

in www.diocesedofunchal.com 

De referir que, a luz da Paz de Belém, estará nas nossas paróquias no domin-
go, dia 18 de dezembro, na missa do parto. 



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 | 11-12 
3º Domingo do Advento 

10:30h 
Festa do compromisso 

09:15h 

Segunda-Feira | 12-12 
O pároco, estará em confissões  

nas Paróquias do Rochão e Camacha. 

Terça-Feira | 13-12 
Santa Luzia 

O pároco, estará em confissões na Paróquia de Machico. 

Quarta-Feira | 14-12 
São João da Cruz 

O pároco, estará em confissões na Paróquia de Santa Cruz. 

18:30h 
Cartório até às 20h 

———————— 

Quinta-Feira | 15-12 
 

05:30h Missa do parto 
15h na capela do Lar  

07h Missa do parto 

Sexta-Feira | 16-12 05:30h Missa do parto 07h Missa do parto 

Sábado | 17-12 05:30h Missa do parto 

07h Missa do parto 
15h matrimónio 

19h Missa do parto 
no Centro de Oração  

DOMINGO | 18-12 
4º Domingo do Advento 

05:30h Missa do parto 07h Missa do parto 

- Bênção da imagem de Nossa Senhora do Parto, na missa do parto de quinta-feira. 
- Missas do Parto: Convidamos as pessoas responsáveis de cada sítio, a trazer 
algo para partilhar no convívio, sendo este logo após a missa, no salão paroquial. 
- Bênção das imagens do menino Jesus, domingo, 18 de dezembro na missa. 
- Luz da Paz de Belém: as nossas comunidades irão receber a luz que vem da gru-
ta de Belém no próximo domingo, dia 18. Pedimos que tragam a vela branca do 4º 
domingo do Advento, para ser acesa nessa luz. 
- Ordenação diaconal do seminarista Carlos Almada, na Sé do Funchal, domingo 
dia 18, às 16h. 
- Gaula: magusto paroquial, totalizou o valor de 1006€. 
- Lombada: neste momento temos 195€ para imagem de Nossa Senhora do Parto. 

11 a 18 de dezembro de 2016 


