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nº 04 - 18 de dezembro de 2016 -  4ª semana do Advento 

“Virgem do Parto, ó Maria...” 
Iniciaram-se as tradicionais Missas do Parto! Tradi-
ção introduzida pelos Padres Franciscanos aquan-
do da sua ação pastoral no início do povoamento 
da Ilha da Madeira e Porto Santo. As novenas da 
Missa do Parto tiveram origem nas solenidades em 
honra da Nossa senhora do Ó ou Expectação do 
Parto da Santíssima Virgem, celebradas de 16 a 24 
de dezembro. 
O facto de serem celebradas entre as cinco e as 
sete horas da manhã, tinha como objetivo não per-
turbar a rotina de um povo que iniciava o seu dia 
de trabalho, com o nascer do sol, especialmente 
no meio rural. 
Os cânticos em honra de nossa Senhora terão evo-
luído ao longo de quatro séculos de existência e de 
vivências de um povo que soube manter vivas as 
suas tradições e que hoje os entoam com alma! 
 Vamos todos viver intensamente a Eucaristia em 

honra à Virgem do Parto e reunir-nos em volta do adro a conviver, a pro-
var o cacau, os licores, as broas, as sandes de carne-vinho-e-alhos e por-
que não uma ponchinha… a Festa afinal já começou! 

 

Elisabete Rodrigues - Paróquia da Lombada 

Missa do Galo 2016 Missa do Galo 2016 Missa do Galo 2016    

Dia 24 de dezembro, celebração com o auto de Natal  
às 21h na Capela de São Pedro e às 23:30h na Igreja de Gaula. 
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4º Domingo do Advento 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 1, 18-24        
 

O nascimento de Jesus deu-se do seguinte 
modo: Maria, sua Mãe, noiva de José, antes 
de terem vivido em comum, encontrara-se 
grávida por virtude do Espírito Santo. Mas Jo-
sé, seu esposo, que era justo e não queria di-
famá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Ti-
nha ele assim pensado, quando lhe apareceu 
num sonho o Anjo do Senhor, que lhe disse: 
«José, filho de David, não temas receber Ma-
ria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fru-
to do Espírito Santo. Ela dará à luz um Filho e 
tu pôr-Lhe-ás o nome de Jesus, porque Ele 

salvará o povo dos seus pecados». Tudo isto aconteceu para se cum-
prir o que o Senhor anunciara por meio do Profeta, que diz: «A Vir-
gem conceberá e dará à luz um Filho, que será chamado ‘Emanuel’, 
que quer dizer ‘Deus connosco’». Quando despertou do sono, José 
fez como o Anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua esposa. 

 

Com frequência, o Natal é a festa pagã do consumismo, das pren-
das obrigatórias, da refeição melhorada, das tradições familiares 
que têm de ser respeitadas mesmo quando não significam nada… O 
meu Natal – este Natal que estou a preparar no meu coração – é 
uma celebração pagã ou um verdadeiro encontro com esse Deus 
libertador, cuja proposta de salvação estou interessado em escutar 
e acolher? A figura de Maria é uma figura incontornável para quem 
prepara o Natal: é a figura que está sempre disponível para escutar 
os apelos de Deus e que lhes responde com um “sim” de disponibili-
dade total… É esse “sim” e essa disponibilidade que tornam possí-
vel a presença salvadora de Deus no mundo.  Sou capaz de dizer to-
dos os dias “sim”, de forma a que, através de mim, Deus possa nas-
cer no mundo e salvar os homens?  

in www.dehonianos.org 
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4 - Pode fazer-se a experiência de Deus?  
Se refletires sobre ti mesmo, depressa vais perce-
ber que não te fizeste a ti mesmo. Ninguém te 
perguntou se querias na realidade existir ou não. 
De repente estavas aí. O que a seguir descobres é 
que afinal existes. Hoje, amanhã ou depois de 

amanhã, a tua vida chegará ao fim. Mesmo tudo aquilo que está à 
tua volta, algum dia, também deixará de existir. Apesar disso, tu 
podes pensar o infinito: algo que existe, mas que nunca passará. 
Mesmo se tu estás envolvido ex-
clusivamente por coisas passagei-
ras, sentes o desejo daquilo que 
é infinito e eterno. Tu desejas 
que algo de ti permaneça. Como 
seria triste se todo o mundo tão 
belo não passasse de um registo momentâneo, que brilhasse sem 
sentido e que de novo mergulhasse no nada. Somente se Deus real-
mente existe é que podes estar junto d’Ele em segurança. E o mes-
mo se diga a respeito de toda a Criação. A ideia e a saudade de Deus 
pertencem à natureza humana. O desejo do infinito e do absoluto 
encontra-se em todas as culturas. 

Para toda a família: 
 

Encontra as seguintes palavras: 
 

ANJOS 
JESUS 

PINHEIRO 
SINOS  
BOLAS  
MARIA 

PRENDAS 
ESTRELA 

PAINATAL 
RENAS 



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 | 18-12 
4º Domingo do Advento 

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

Segunda-Feira | 19-12 05:30h Missa do parto 07h Missa do parto 

Terça-Feira | 20-12 05:30h Missa do parto 07h Missa do parto 
Não há cartório 

Quarta-Feira | 21-12 
05:30h Missa do parto 

Não há cartório 
07h Missa do parto 

Quinta-Feira | 22-12 
 

05:30h Missa do parto 
15h Missa do parto 

na capela do Lar  
07h Missa do parto 

Sexta-Feira | 23-12 05:30h Missa do parto 07h Missa do parto 

Sábado | 24-12 
Noite de Natal 

23:30h Auto de natal 
00:00h missa 

21h Auto de natal 
21:30h missa 

DOMINGO | 25-12 
Natal do Senhor 

11h 09:15h 

- 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. 
- Pedimos às pessoas, que tenham sapatinhos ou antúrios vermelhos, que tragam até 
quinta-feira, dia 22, para ornamentarmos as nossas igrejas para o Natal.  
- Limpeza da Igreja de Gaula para o Natal, dia 22 de dezembro (quinta-feira) após o 
convívio da Missa do Parto. Convocam-se todos os grupos de ornamentação e limpeza!  
- Bênção das famílias, na missa da primeira oitava, segunda-feira, 26 de dezembro. Na 
Capela de São Pedro às 09:15h e na Igreja de Gaula às 10:30h. 
- Bênção das crianças, na missa do dia 28 de dezembro, quarta-feira, às 18h. 
- Missa de acção de graças no último dia do ano de 2016, na Igreja de Gaula, 31 de de-
zembro às 17h. 
- Missa de ano novo, domingo, 01 de janeiro de 2017, na Capela de São Pedro às 09:15h e 
na Igreja de Gaula às 10:30h. 

18 a 25 de dezembro de 2016 


