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Os Dons de Deus   
 

Esta semana, decidi partilhar convosco este pequeno 
texto: «Um dia, um homem entrou numa loja e, estupe-
facto, viu um anjo atrás do balcão. Maravilhado com 
aquela visão, perguntou: “- Anjo, o que vendes?” O an-
jo respondeu: “- Todos os dons de Deus.” O homem 
voltou a perguntar: “- É caro?” E a resposta do anjo foi: 
“- Não. É de graça... é só escolher.” O homem, todo 
feliz, olhou para toda a loja e viu jarras de vidro de fé, 

pacotes de sabedoria, caixas de felicidade … Não estava a acreditar que pode-
ria adquirir tudo. “- Por favor, embrulhe para mim, muito amor de Deus, muita 
felicidade, abundante perdão de Deus, amor ao próximo, paciência, tolerân-
cia...”. O anjo anotou o pedido e foi separar os produtos. Ao voltar, entregou-
lhe vários pequenos pacotes, que cabiam na palma da mão. Espantado, ele 
indagou: “- Como me pode dar apenas esses pacotes tão pequenos?! Eu quero 
levar uma grande quantidade dos dons de Deus.” O anjo respondeu: “- Queri-
do amigo, na loja de Deus nós não vendemos frutos. Apenas sementes.”» E 
nós? Que temos feito com as sementes dos Dons de Deus para que dêem fru-
tos? A Fé, a paciência, a tolerância, a humildade, o perdão, o amor ao próxi-
mo…temos cultivado bem? Como temos pautado a nossa vida? Estamos a 
entrar na Quaresma. Tempo de muita introspeção, de reflexão… Então, refli-
tamos nas sementes dos dons de Deus. Tem sido o nosso coração um terreno 
fértil?... A todos uma feliz semana! 

Anabela Aveiro - Paróquia de Gaula 
Texto: Histórias & Fábulas de Albigenor Militão & Rose Militão 

Início do tempo da Quaresma 
Quarta-feira, 01 de março com a celebração da imposição das cinzas,  

Igreja de Gaula às 18:00h e na Capela de São Pedro às 19:30h. 
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 6, 24-34         
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou 
há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um 
e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e 
ao dinheiro. Por isso vos digo: «Não vos preocupeis, 
quanto à vossa vida, com o que haveis de comer, 
nem, quanto ao vosso corpo, com o que haveis de 
vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o cor-
po mais do que o vestuário? Olhai para as aves do 
céu: não semeiam nem ceifam nem recolhem em 
celeiros; o vosso Pai celeste as sustenta. Não valeis 
vós muito mais do que elas? Quem de entre vós, por 

mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à sua estatura? E por-
que vos inquietais com o vestuário? Olhai como crescem os lírios do campo: 
não trabalham nem fiam; mas Eu vos digo: nem Salomão, em toda a sua gló-
ria, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje 
existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vós, homens de 
pouca fé? Não vos inquieteis, dizendo: ‘Que havemos de comer? Que have-
mos de beber? Que havemos de vestir?’ Os pagãos é que se preocupam com 
todas estas coisas. Bem sabe o vosso Pai celeste que precisais de tudo isso. 
Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será dado 
por acréscimo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o 
dia de amanhã tratará das suas inquietações. A cada dia basta o seu cuidado». 

 
 

A primeira grande questão que, neste texto, Jesus nos coloca é a questão das 
nossas prioridades. Dia a dia somos bombardeados com um conjunto de propos-
tas mais ou menos aliciantes, que nos oferecem a chave da felicidade e da vida 
plena: o dinheiro, o êxito profissional, a progressão na carreira, a beleza física, os 
aplausos das multidões, o poder… E estes ou outros valores semelhantes – servi-
dos por técnicas de publicidade enganosa – tornam-se o “objetivo final” na vida 
de tantos dos nossos contemporâneos. No entanto, Jesus garante-nos que a vida 
plena não está aqui e que, se estes valores se tornam a nossa prioridade funda-
mental, a nossa vida terá sido um tremendo equívoco. Para Jesus, é no “Reino” – 
isto é, na aposta incondicional em Deus e no acolhimento do seu projeto de salva-
ção/libertação – que está o segredo da nossa realização plena. Quais são as mi-
nhas prioridades? Em que é que eu tenho apostado incondicionalmente a minha 
vida?  

in www.dehonianos.org 
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14 - O que é o novo mandamento do amor no Novo 
Testamento? 
 

A regra de ouro (“comporta-te a respeito dos outros 
como queres ser tratado por eles”) é uma norma de 
vida reta conhecida em muitas culturas. Mas é ainda 
mais incisivo o mandamento do amor no Antigo Testa-

mento: “Ama o teu próximo como a ti mesmo” (Lev 19, 18). Jesus reforça 
e concretiza o mandamento do amor mútuo na medida em que o vincula 
a Si mesmo e à doação da sua vida: “Amai-vos uns 
aos outros como Eu vos amei” (Jo 15, 12). Este amor 
é orientado tanto para a comunidade como para a 
pessoa: cada um conta como pessoa única e insubs-
tituível amada por Deus - e pelo amor cada um é re-
ferido ao outro. O amor de Deus é o princípio de 
uma “civilização do amor” (São João Paulo II), para 
a qual todos os Homens podem contribuir.   

Foi apresentado o logotipo da visita do Papa Francisco 
 

Foi apresentado o logotipo da viagem do Papa Francis-
co a Fátima, programada para 12 e 13 de maio próximo. 
O emblema estará disponível em vários suportes e no 
cartaz oficial da visita papal. Em declarações aos jorna-
listas, o Reitor do Santuário de Fátima, Pe. Carlos Cabe-
cinhas, coordenador geral da visita do Papa, frisou que 
a nova imagem gráfica pretende retratar o "estilo de 
simplicidade e clareza" que caracteriza o Papa Francis-
co. O logotipo, desenhado por Francisco Providência, 
apresenta o desenho de um coração, feito com as con-

tas do rosário, rematadas por uma cruz. Dentro do coração está escrito: 
“Papa Francisco - Fátima 2017”. Abaixo do coração, do lado de fora, se en-
contra o lema da visita papal “Com Maria, Peregrino na Esperança e na Paz” 
e o logótipo das comemorações do centenário das aparições. À nova ima-
gem gráfica surge associada, no cartaz, uma fotografia do Papa Francisco 
com um sorriso, acenando com a mão esquerda. “Procurámos valorizar a 
proximidade física e simpática do Papa, que, sorridente, acena com a mão 
num gesto de saudação e bênção”, refere o autor da imagem, Francisco 
Providência. 

in http://pt.radiovaticana.va 



Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 26-02 
8º domingo do Tempo Comum 

10:30h 9:15h 

Segunda-Feira | 27-02 ———————— ———————— 

Terça-Feira | 28-02 09:30h Não há Eucaristia 

Quarta-Feira | 01-03 
Cinzas 

18:00h 
Não há Cartório 

19:30h 

Quinta-Feira | 02-03 
15:00h  

na capela do Lar 
———————— 

Sexta-Feira | 03-03 
Via Sacra e missa 

18:00h 
Via Sacra e missa 

19:30h 

Sábado | 04-03 18:00h 
19:30h 

no Centro de Oração  

DOMINGO | 05-03 
1º domingo da Quaresma 

10:30h 9:15h 

26 de fevereiro a 05 de março 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 

- Na próxima quinta-feira, 02 de março, às 15h, na capela do lar será adminis-
trado na Eucaristia, o sacramento da unção dos doentes aos utentes e tam-
bém às pessoas da comunidade que o queiram receber.  

- Depois do lançamento da edição em papel do Boletim "a semente" em 2016, 
chegará no próximo domingo a edição rádio nas nossas páginas de Face-
book. 

- Viagem paroquial “Polónia – Nos Caminhos de SÃO JOÃO PAULO II” de 09 a 
15 de agosto. Inscrições com o pároco ou na agência Bravatour 
(gorete.araujo@bravatour.pt), no Funchal, até 30 de junho de 2017. Preço 
por pessoa em quarto duplo: 1.366,00€; em single: +136,00€.  


