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Evangelizar com paixão e ousadia 
 

Passado o tempo das festividades natalícias em que 
juntos, num ambiente de espírito fraterno e unida-
de familiar, vivemos com alegria, é tempo agora de 
retomar o caminho e ir mais além. Termina mais um 
ano marcado por acontecimentos que todos nós 
temos na memória.  
Um novo ano desponta, diz o povo com inteligência 
e sabedoria: Ano Novo, Vida Nova. É pois tempo de 
renovação, é tempo de esperança. É tempo de re-
novar compromissos e realizar as atividades agen-

dadas com entusiasmo, empenho, dedicação e alegria. Por isso, vamos 
sacrificar um pouco do nosso tempo e ir ao encontro dos nossos irmãos 
que pouco ou nada conhecem de Cristo e vamos ajudá-los na sua conver-
são, com humildade, caridade e perseverança. 

Não há êxito sem perseverança, tudo tem de ser feito com amor. É 
uma conquista do dia a dia. Podem surgir dificuldades, mas estejamos 
sempre atentos porque Cristo fala-nos baixinho, orienta-nos e aconselha. 
Vamos pormo-nos ao serviço da missão que Ele nos confiou com alegria e 
entusiasmo. Nós somos os administradores dos nossos talentos, vamos 
usá-los. Cristo está connosco, Ele é o amigo que nunca falha… 

 

Manuel Melim - Paróquia da Lombada 

Semana de oração pela unidade dos cristãosSemana de oração pela unidade dos cristãosSemana de oração pela unidade dos cristãos   

de 18 a 25 de janeiro de 2017 
Tema: Reconciliação. É o amor de Cristo que nos impele. (cf. 2 Cor 5, 14-20)  
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3º Domingo do Tempo Comum3º Domingo do Tempo Comum  

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 4, 12-23    

 

Quando Jesus ouviu dizer que João Baptista fora 
preso, retirou-Se para a Galileia. Deixou Nazaré e foi 
habitar em Cafarnaum, terra à beira-mar, no territó-
rio de Zabulão e Neftali. Assim se cumpria o que o 
profeta Isaías anunciara, ao dizer: «Terra de Zabulão 
e terra de Neftali, estrada do mar, além do Jordão, 
Galileia dos gentios: o povo que vivia nas trevas viu 
uma grande luz; para aqueles que habitavam na 
sombria região da morte, uma luz se levantou». 
Desde então, Jesus começou a pregar: «Arrependei-
vos, porque está próximo o reino dos Céus». Cami-

nhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos: Simão, chamado Pe-
dro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pesca-
dores. Disse-lhes Jesus: «Vinde e segui-Me e farei de vós pescadores de 
homens». Eles deixaram logo as redes e seguiram-n’O. Um pouco mais 
adiante, viu outros dois irmãos: Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, 
que estavam no barco, na companhia de seu pai Zebedeu, a consertar as 
redes. Jesus chamou-os e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-n’O. 
Depois começou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pro-
clamando o Evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermida-
des entre o povo. 

 

 Jesus é o Deus que vem ao nosso encontro para realizar os nossos so-
nhos de felicidade sem limites e de paz sem fim. N’Ele e através d’Ele (das 
suas palavras, dos seus gestos), o “Reino” aproximou-se dos homens e 
deixou de ser uma quimera, para se tornar numa realidade em construção 
no mundo. Contemplar o anúncio de Jesus é abismar-se na contemplação 
de uma incrível história de amor, protagonizada por um Deus que não ces-
sa de nos oferecer oportunidades de realização e de vida plena. Sobretu-
do, o anúncio de Jesus toca e enche de júbilo o coração dos pobres e hu-
milhados, daqueles cuja voz não chega ao trono dos poderosos, nem en-
contram lugar à mesa farta do consumismo, nem protagonizam as histó-
rias balofas das colunas sociais. Para eles, ouvir dizer que “o Reino che-
gou” significa que Deus quer oferecer-lhes essa vida plena e feliz que os 
grandes e poderosos insistem em negar-lhes.   

in www.dehonianos.org 
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9 - Como é que Deus Se deixa Encontrar?   
Deus deixa-Se encontrar na medida em que se nos 
mostra ou (dito por outras palavras) se nos revela. 
É verdade que temos naturalmente uma ideia de 
Deus e podemos, pela reflexão, conhecer que 
Deus existe. Mas permanece oculto ao nosso en-

tendimento saber como Deus é exatamente, quais os Seus pensa-
mentos e os Seus planos. Para isso, Deus tem de Se comunicar a 
nós tal como Ele é. Não faz isso na medida 
em que nos envia uma ideia, um livro ou um 
sistema político, mas enquanto se faz Ho-
mem em Jesus Cristo. N’Ele, Deus revelou-
Se de um modo total e definitivo. Deus fez-
Se Homem para que o Homem compreenda 
quem Deus é. Jesus é a linguagem de Deus.  

Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos de 2017  
evoca 500 anos da reforma protestante 

 

 

A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos de 
2017, que se celebra de 18 a 25 de janeiro, vai evo-
car os 500 anos da reforma protestante, iniciada 
por Martinho Lutero. O documento de reflexão 
tem como tema central a “reconciliação”. “Que 
pessoas e Igrejas possam ser impelidas pelo amor 
de Cristo a viver vidas reconciliadas e a derrubar as 
paredes da divisão”. 
Em 1517 Martinho Lutero publicou as suas “95 te-

ses”, provocando uma rutura entre várias comunidades cristãs, até então 
ligadas à Igreja Católica, apresentada no documento como “dolorosa divi-
são”. As Igrejas cristãs na Alemanha propõem que, 500 anos depois, se 
reflita sobre a “reconciliação como centro da fé”.  O tema da Semana de 
Oração pela Unidade dos Cristãos de 2017 inspira-se numa passagem da 
segunda carta de São Paulo aos Coríntios: ‘Reconciliação: é o amor de 
Cristo que nos impele’. 
 

in www.agencia.ecclesia.pt 



Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 22-01 
3º domingo do Tempo Comum 

10:30h 
Festa de santo antão 

9:15h 

Segunda-Feira | 23-01 ———————— ———————— 

Terça-Feira | 24-01 
São Francisco de Sales 

———————— 
18:30h 

Cartório até às 20h 

Quarta-Feira | 25-01 
Conversão de São Paulo 

18:30h 
Cartório até às 20h 

———————— 

Quinta-Feira | 26-01 
São Timóteo e São Tito 

———————— ———————— 

Sexta-Feira | 27-01 09:30h ———————— 

Sábado | 28-01 
São Tomás de Aquino 

18h 
19:30h 

no Centro de Oração  

DOMINGO | 29-01 
4º domingo do Tempo Comum 

10:30h 
Festa das Bem Aventuranças 

9:15h 
Festa do Compromisso 

22 a 29 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 

- Semana de oração pela unidade dos cristãos de 18 a 25 de janeiro. 
- Semana 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€. 
- 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. 
- Dia 02 de fevereiro (quinta-feira) celebramos a Festa da Apresentação do Se-
nhor ou Senhora das Candeias, com a bênção das velas no adro da Igreja e uma 
pequena procissão até a Igreja onde celebraremos a Eucaristia: Igreja de Gaula às 
17:30h e Capela de São Pedro às 19h. 
- Ultreia regional dos Cursos de Cristandade dia 16 de fevereiro na Paróquia de 
Gaula. 


