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CRIANÇAS E JOVENS  
Crescimento e acompanhamento 

 

As nossas crianças e jovens cres-
cem hoje num ambiente adverso, 
com todas as tentações que são 
sobejamente conhecidas e que 
num abrir e fechar de olhos desvi-
am um “bom menino” para maus 
caminhos. Compete aos formado-

res, estando em primeira linha os pais, acompanhar o crescimento 
dos jovens. Este acompanhamento e orientação deve ser abrangen-
te e presente.  

Existem muitas teorias e estudos sobre a melhor educação. Com 
a minha experiência como pai e educador no escutismo deixo ape-
nas uma recomendação: os pais e educadores não têm de pedir au-
torização aos filhos para exercer a função. É uma missão que vos foi 
confiada por Deus e que deve ser desempenhada da melhor forma 
que cada um puder e souber, contando sempre com a ajuda do Pai 
do Céu. 

Alberto Gomes - Paróquia de Gaula 
Coordenador Regional – Corpo Nacional de Escutas 

Semana de atualização dos Leigos e ReligiososSemana de atualização dos Leigos e ReligiososSemana de atualização dos Leigos e Religiosos   

de 24 a 26 de janeiro, na Igreja do Colégio, a partir das 19:30h. 
Inscrições na paróquia ou no local e tem um custo de 5€. 
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Jo 1, 29-34   
 

Naquele tempo, João Baptista viu Jesus, que vinha 
ao seu encontro, e exclamou: «Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo. É d’Ele que eu 
dizia: ‘Depois de mim vem um homem, que passou 
à minha frente, porque era antes de mim’. Eu não 
O conhecia, mas foi para Ele Se manifestar a Israel 
que eu vim baptizar na água». João deu mais este 
testemunho: «Eu vi o Espírito Santo descer do Céu 
como uma pomba e permanecer sobre Ele. Eu não 
O conhecia, mas quem me enviou na baptizar na 
água é que me disse: ‘Aquele sobre quem vires o 

Espírito Santo descer e permanecer é que baptiza no Espírito Santo’. 
Ora, eu vi e dou testemunho de que Ele é o Filho de Deus». 

 

O Pai investiu Jesus de uma missão: eliminar o pecado do mundo. No 
entanto, o “pecado” continua a enegrecer o nosso horizonte diário, tra-
duzido em guerras, vinganças, terrorismo, exploração, egoísmo, corrup-
ção, injustiça… Jesus falhou? É o nosso testemunho que está a falhar? 
Deus propõe ao homem o seu projecto de salvação, mas não impõe na-
da e respeita absolutamente a liberdade das nossas opções. Ora, muitas 
vezes, os homens pretendem descobrir a felicidade em caminhos onde 
ela não está. De resto, é preciso termos consciência de que a nossa hu-
manidade implica um quadro de fragilidade e de limitação e que, portan-
to, o pecado vai fazer sempre parte da nossa experiência histórica. A 
libertação plena e definitiva do “pecado” acontecerá só nesse novo céu 
e nova terra que nos espera para além da nossa caminhada terrena. Isso 
não significa, no entanto, pactuar com o pecado, ou assumir uma atitu-
de passiva diante do pecado. A nossa missão – na sequência da de Jesus 
– consiste em lutar objectivamente contra “o pecado” instalado no co-
ração de cada um de nós e instalado em cada degrau da nossa vida co-
lectiva. A missão dos seguidores de Jesus consiste em anunciar a vida 
plena e em lutar contra tudo aquilo que impede a sua concretização na 
história.  

in www.dehonianos.org 
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8 - Deus deixa o Homem sozinho depois de o Ho-
mem se ter afastado d’Ele?  
Não. O amor de Deus «jamais passará» (1 Cor 13,8). 
Deus segue-nos, procura-nos nas nossas cavernas 
e esconderijos, deseja entrar em contacto connos-
co. Ele deseja mostrar-nos quem Ele é. 

Papa vem a Fátima como «peregrino na esperança e na paz» 
 

O porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa apelou à partici-
pação na peregrinação de 12 e 13 de maio 

 

O Papa Francisco vai como “peregrino na 
esperança e na paz” ao Santuário de Fáti-
ma, nos dias 12 e 13 de maio, no âmbito do 
Centenário das Aparições, afirmou hoje o 
secretário e porta-voz da Conferência 
Episcopal Portuguesa. “[Papa] Vem como 
peregrino na esperança e na paz, como 

nós também somos convidados a sê-lo, em oração, nesta atitude de 
apelo que a mensagem [de Fátima] tem à conversão, ao nosso com-
promisso social”, disse o padre Manuel Barbosa esta tarde em Fátima. 
Em declarações aos jornalistas após a reunião do Conselho Permanen-
te, o secretário e porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, adi-
antou que a Santa Sé vai divulgar o programa oficial da visita do pontí-
fice argentino a Fátima que “está naturalmente a ser elaborado” quan-
do “achar oportuno”.  
O pontífice argentino vai ser o quarto Papa a visitar Portugal, depois 
de Paulo VI (13 de maio de 1967), João Paulo II (12-15 de maio de 1982; 
10-13 de maio de 1991; 12-13 de maio de 2000) e Bento XVI (11-14 de 
maio de 2010). 
 

in www.agencia.ecclesia.pt 



Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 15-01 
2º domingo do Tempo Comum 

10:30h 9:15h 

Segunda-Feira | 16-01 ———————— ———————— 

Terça-Feira | 17-01 
Santo Antão 

———————— 
18:30h 

Cartório até às 20h 

Quarta-Feira | 18-01 
18:30h 

Cartório até às 20h 
———————— 

Quinta-Feira | 19-01 
 

15h 
na capela do Lar  

———————— 

Sexta-Feira | 20-01 09:30h ———————— 

Sábado | 21-01 
Santa Inês 

18h 
Não há Eucaristia 

no Centro de Oração  

DOMINGO | 22-01 
3º domingo do Tempo Comum 

10:30h 
Festa de santo antão 

9:15h 

15 a 22 de janeiro 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 

- Encontro com os colaboradores que organizam a festa dos Reis, da Paróquia de 
Gaula, na quarta-feira, dia 18 de janeiro às 20h, no salão paroquial. 
- Festa dos Reis, dia 21 de janeiro, sábado, no salão paroquial de Nossa Senhora 
da Luz em Gaula, às 19:30h, com a presença de alguns grupos de folclore e algu-
mas surpresas. 
- Festa de Santo Antão na Paróquia de Gaula, dia 22 de janeiro, domingo, às 
10:30h, com a tomada de posse da nova confraria, seguida da bênção dos animais 
às 12:00h, no adro da igreja. 
- Semana de atualização do Clero, Leigos e Religiosos: 24 a 26 de janeiro. 
- 1º Encontro do ano pastoral da Acção Católica Rural, no próximo dia 29 de janei-
ro no salão paroquial da Lombada, a partir das 14:30h. 


