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A Caridade como farol da vida Cristã  
 

Hoje em dia, a humanidade não dá tanta atenção à 
caridade como em tempos passados, o que é preocu-
pante. O Papa Francisco, diz-nos que «o cristianismo 
é uma religião prática: não é para pensá-la, é para 
praticá-la, para a fazer». As obras de misericórdia 
constituem, assim, um bom programa de vida para o 
cristão. Algumas das obras de misericórdia (as corpo-
rais) dão ênfase à caridade: dar de comer a quem tem 
fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus... 

Embora hoje em dia, a humanidade não dê tanta atenção à caridade como em 
tempos passados há sempre aqueles que dão uma parte de si aos outros e 
fazem a diferença. Na verdade, uma das maiores caridades feitas no mundo é 
o voluntariado. Existem milhões de associações no mundo, e só em Portugal 
são centenas! Como exemplos temos: a Liga Portuguesa Contra o Cancro, a 
Cruz Vermelha Portuguesa; a Cáritas, e a CASA (Centro de Apoio ao sem abri-
go). Podemos perguntar o que é que isto tem a ver com a vida Cristã? A cari-
dade tem tudo a ver, porque são estas pessoas que, certamente, têm uma 
melhor vivência cristã, relativamente àquelas que não praticam nenhuma 
ação de caridade para com os irmãos. Deste modo, a mensagem que vos dei-
xo em reflexão é a seguinte: “Um homem ou uma sociedade que não reaja 
diante das tribulações ou das injustiças e não se esforce por as aliviar, não é 
um homem ou uma sociedade à medida do amor no coração de Cristo”.  

 

Igor Fernandes  - Paróquia de Gaula 

Festa da Apresentação do Senhor ou Festa das CandeiasFesta da Apresentação do Senhor ou Festa das CandeiasFesta da Apresentação do Senhor ou Festa das Candeias   

quinta-feira, 02 de fevereiro com a bênção das candeias, procissão e eucaristia. 
Igreja de Gaula às 17:30h e Capela de São Pedro às 19h  
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 5, 1-12a     

 

Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus su-
biu ao monte e sentou-Se. Rodearam-n’O os 
discípulos e Ele começou a ensiná-los, dizendo: 
«Bem-aventurados os pobres em espírito, por-
que deles é o reino dos Céus. Bem-aventurados 
os humildes, porque possuirão a terra. Bem-
aventurados os que choram, porque serão con-
solados. Bem-aventurados os que têm fome e 
sede de justiça, porque serão saciados. Bem-
aventurados os misericordiosos, porque alcan-

çarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque 
verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque 
serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem 
perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos Céus. 
Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa, vos insultarem, 
vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Ale-
grai-vos e exultai, porque é grande nos Céus a vossa recompensa». 

 
 As “bem-aventuranças” são o princípio do chamado “Sermão da mon-

tanha”. Nelas está resumido todo o espírito do Evangelho, a nova manei-
ra de olhar para o mundo. Bem-aventurados aqueles que sabem encon-
trar a felicidade na fé com que olham para as coisas e para as circunstân-
cias da vida. Para esses, nada, nem mesmo aquilo que, visto superficial-
mente, poderia ser considerado como fonte de infelicidade, nada os fará 
infelizes. Mas não serão os olhos da carne, senão somente os do espírito, 
iluminados pela palavra de Deus, que poderão alcançar tão longe. 

Jesus proclama “bem-aventurados” os pobres, os mansos, os que cho-
ram, os que procuram cumprir fielmente a vontade de Deus, porque já 
vivem na lógica do “Reino”; e recomenda aos crentes a misericórdia, a 
sinceridade de coração, a luta pela paz, a perseverança diante das perse-
guições: essas são as atitudes que correspondem ao compromisso pelo 
“Reino”.  

in www.dehonianos.org 
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10 - Como é que, antes de Jesus, Deus Se revelou 
aos Homens? 
   
A existência de Deus nunca este-
ve fechada ao conhecimento ra-
cional do Homem. Na História de 

Israel, Deus abriu o seu coração e falou a Abraão, 
a Isaac e a Jacob. Deus encarregou Moisés de li-
bertar o seu povo da escravidão do Egito e repeti-
damente chamou profetas para falarem em seu 
nome.   

Festa da Apresentação do Senhor:  
história e espiritualidade  

 

Até 1969, a antiga festa de 2 de fevereiro, de origem 
oriental, tinha no Ocidente o título de "Purificação 
da Bem-aventurada Virgem Maria" e encerrava o 
ciclo do Natal, quarenta dias após o nascimento de 
Jesus. É costume os fiéis participarem na procissão 
comemorativa da entrada de Jesus no templo. No 
Ocidente, esta procissão substituiu cortejos pagãos 
de cariz licencioso, sendo inicialmente de caráter 
penitencial. Mais tarde caracterizou-se pela bênção 
das velas, levadas acesas na procissão em honra de 

Cristo. A tradição deste cortejo levou a que à Apresentação do Senhor se 
desse também o nome de festa de Nossa Senhora da Candelária, ou apenas 
Candelária, designação que radica na palavra "candeia", que por sua vez 
tem origem no latim "candere" (arder), significando vela ou círio. Na tradi-
ção de alguns países, estas velas, depois de benzidas, são levadas para casa 
e acendidas nos momentos de perigo, durante os temporais e os cataclis-
mos, em sinal da entrega de si, da família e de quanto se possui à proteção 
divina. Há também o costume de colocar a vela benzida nesta festa entre as 
mãos do cristão, no leito de morte, para que ilumine os últimos passos do 
seu caminho rumo à eternidade. Em algumas Igrejas locais, a valorização de 
elementos inerentes ao relato evangélico desta festa, fizeram do dia 2 de 
fevereiro, a festa daqueles que se dedicaram ao serviço de Deus e do povo 
nas várias formas de vida consagrada. 

in www.snpcultura.org 



Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 29-01 
4º domingo do Tempo Comum 

10:30h 
Festa das Bem Aventuranças 

9:15h 
Festa do Compromisso 

Segunda-Feira | 30-01 ———————— ———————— 

Terça-Feira | 31-01 
São João Bosco 

———————— 
18:30h 

Cartório até às 20h 

Quarta-Feira | 01-02 
18:30h 

Cartório até às 20h 
———————— 

Quinta-Feira | 02-02 
Apresentação do Senhor 

17:30h 19h 

Sexta-Feira | 03-02 Não há Eucaristia ———————— 

Sábado | 04-02 
São João de Brito 

18h 
Não há Eucaristia 

no Centro de Oração  

DOMINGO | 05-02 
5º domingo do Tempo Comum 

10:30h 9:15h 

29 de janeiro a 05 de fevereiro de 2017 

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 

- Paróquia de Gaula: A Festa dos Reis totalizou o valor de 2291€. A paróquia agra-
dece aos que se envolveram no trabalho, na generosidade e no empenho deste 
convívio. 
- Paróquia da Lombada: até à data está em falta o valor de 572,50€ para a imagem 
de Nossa Senhora do Parto, sabendo que já foi angariado o valor de 842€.  
- Dia Mundial do doente, 11 de fevereiro, memória litúrgica de Nossa Senhora de 
Lurdes. 
- Ultreia regional dos Cursos de Cristandade dia 16 de fevereiro, quinta-feira,  na 
Paróquia de Gaula. 
- Reunião do Conselho Paroquial da Paróquia da Lombada, terça-feira dia 21 de 
fevereiro às 20h e da Paróquia de Gaula, quarta-feira dia 22 de fevereiro às 20h. 
 


