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"Diocese: Igreja jovem com os jovens" 

Ciclos 
 
Chegou o mês de outubro e com ele o 

Outono. 
Outubro… mês de regressos, de partidas, 
de desapegos, de corações que choram a 
ausência, a distância.  Terminadas as férias, 
é tempo de regresso às aulas, à catequese, 
ao emprego, aos países de acolhimento…   
É tempo de partidas para novas etapas da 

vida…  Tempo de despedidas…  Para muitos, é o momento de deixar o 
conforto do lar, da família, dos amigos e, com o coração apertado e cho-
rando, abraçar novos desafios…  Para os mais novinhos, é o momento de, 
pela primeira vez, enfrentarem a escola, a catequese… Tempo de mudan-
ças… chamamentos… 

Outono… o tempo em que a natureza se reveste dos tons mais quen-
tes e belos, como que saídos da paleta de um pintor, mas depois se des-
pojar de tamanha beleza, deixando as suas folhas soltarem-se, na certeza 
de um novo renascer. Tal como ela,  também nós temos de aprender a 
despojar-nos, a soltar amarras, a despedirmo-nos, a enfrentar.  Não é fácil. 
Nunca ninguém disse que era. Mas temos de entender tudo isto como 
uma missão. Todos temos uma. E para bem a cumprir,  seguir o exemplo 
de Jesus e de Sua mãe. Quem mais se despojou de si e se deu aos outros 
do que Jesus? Que coração de mãe aguentou tanto como o coração de 
Maria? 

Apoiemo-nos n’Eles e enfrentemos este novo ciclo, empenhando-nos 
na construção de um novo mundo de justiça e de paz. 

Bom Outono! 
 

Anabela Aveiro - Paróquia de Gaula  
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 21, 28-32                   

 

Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sa-
cerdotes e aos anciãos do povo: «Que vos parece? 
Um homem tinha dois filhos. Foi ter com o primei-
ro e disse-lhe: ‘Filho, vai hoje trabalhar na vinha’. 
Mas ele respondeu-lhe: ‘Não quero’. Depois, po-
rém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao 
segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. Ele 
respondeu: ‘Eu vou, Senhor’. Mas de facto não foi. 
Qual dos dois fez a vontade ao pai?». Eles respon-
deram-Lhe: «O primeiro». Jesus disse-lhes: «Em 
verdade vos digo: Os publicanos e as mulheres de 
má vida irão diante de vós para o reino de Deus. 

João Baptista veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça, e não 
acreditastes nele; mas os publicanos e as mulheres de má vida acredita-
ram. E vós, que bem o vistes, não vos arrependestes, acreditando nele».      

 

Antes de mais, a parábola dos dois filhos chamados para trabalhar “na vinha” 
do pai sugere que, na perspectiva de Deus, todos os seus filhos são iguais e têm a 
mesma responsabilidade na construção do Reino. Deus tem um projecto para o 
mundo e quer ver todos os seus filhos – sem distinção de raça, de cor, de estatu-
to social, de formação intelectual – implicados na concretização desse projecto. 
Ninguém está dispensado de colaborar com Deus na construção de um mundo 
mais humano, mais justo, mais verdadeiro, mais fraterno. Tenho consciência de 
que também eu sou chamado a trabalhar na vinha de Deus?  

O que é que significa, exactamente, dizer “sim” a Deus? É ser baptizado ou 
crismado? É casar na igreja? É fazer parte de uma confraria qualquer da paróquia? 
É fazer parte da equipa que gere a Fábrica da Igreja? É ter feito votos num qual-
quer instituto religiosos? É ir todos os dias à missa e rezar diariamente a Liturgia 
das Horas? Atenção: na parábola apresentada por Jesus, não chega dizer um 
“sim” inicial a Deus; mas é preciso que esse “sim” inicial se confirme, depois, num 
verdadeiro empenho na “vinha” do Senhor. Ou seja: não bastam palavras e decla-
rações de boas intenções; é preciso viver, dia a dia, os valores do Evangelho, se-
guir Jesus nesse caminho de amor e de entrega que Ele percorreu, construir, com 
gestos concretos, um mundo de justiça, de bondade, de solidariedade, de per-
dão, de paz. Como me situo face a isto: sou um cristão “de registo”, que tem o 
nome nos livros da paróquia, ou sou um cristão “de facto”, que dia a dia procura 
acolher a novidade de Deus, perceber os seus desafios, responder aos seus ape-
los e colaborar com Ele na construção de uma nova terra, de justiça, de paz, de 
fraternidade, de felicidade para todos os homens?   

www.dehonianos.org 
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39 - Como é que a Igreja se situa perante as redes 
sociais? 
 

A internet e sobretudo as redes sociais, são vistas co-
mo importantes extensões das possibilidades de co-
municação. O Papa Bento XVI abordou repetidamente 
este tema. Ele diz: «As novas tecnologias permitem 
que as pessoas se encontrem para além dos confins do 
espaço e das próprias culturas, inaugurando deste mo-

do todo um novo mundo de potenciais amizades. Esta é uma grande 
oportunidade, mas exige também uma maior atenção e uma tomada de 
consciência quanto aos possíveis riscos.» (Bento XVI, Mensagem para o 
45º Dia Mundial das Comunicações Sociais, 2011). 
Como todos os media também as redes sociais 
servem o bem-estar público e o desenvolvimento 
dos Homens. O Papa Bento XVI apela a uma 
«séria reflexão sobre o sentido da comunicação 
na era digital». Principalmente a comunicação 
dialogal nas redes sociais oferece à Igreja uma 
enorme possibilidade de se realizar como 
Communio (comunidade). O Papa Francisco tem 
uma conta no twitter (@pontifex), que já o Papa 
Bento XVI justificava, que é seguida por mais de 
26 milhões de pessoas. 

Papa apresenta «hino de esperança» e apela  
ao respeito pela história de cada pessoa  

 

O Papa Francisco apresentou um “hino” à esperan-
ça, convidando ao respeito pela história de cada 
pessoa e à capacidade de acreditar mesmo perante 
as dificuldades. “Sente-te responsável por este 
mundo e pela vida de cada ser humano. Pensa que 
cada injustiça contra um pobre é uma ferida aberta 
na humanidade e diminui a tua própria dignidade”, 
disse, na audiência pública semanal, que reuniu 
milhares de pessoas na Praça de São Pedro. Num 

texto em forma de diálogo “tu a tu”, o Papa desafiou todos os seus ouvintes a 
não ter medo de sonhar e a serem construtores de paz, “irmão de todos”. “Ama 
as pessoas; ama-as, uma a uma. Respeita o caminho de todos, seja ele linear ou 
enviesado, porque cada um tem a sua história a contar, cada um de nós tem a sua 
própria história”, assinalou. “Em nós palpita uma semente de absoluto. Deus não 
dececiona: se colocou uma esperança nos nossos corações, não foi para coartá-la 
com contínuas frustrações. Tudo nasce para florir numa eterna primavera”, afir-
mou ainda. Francisco convidou a superar o “desânimo” e a ver o mundo como 
“um milagre de Deus”. “Confia em Deus Criador, que levará a sua criação à sua 
realização definitiva. No Espírito Santo, que guia todo o bem. Em Cristo, que nos 
espera no final da nossa existência”, acrescentou. A intervenção falou das crian-
ças como “promessa de vida” e na força transformadora do amor. “Nunca pen-
ses que lutaste em vão, que no final da vida nos espera o naufrágio. Deus não nos 
engana, levará à sua plenitude, numa eterna primavera, a esperança que colocou 
no nosso coração”, declarou o Papa. 

 

In ecclesia.pt 
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- Reunião de pais e catequistas da Paróquia de Gaula, quinta-feira, 19 de 
outubro às 19:00h, no salão paroquial. 
- Aniversário natalício do senhor Padre Hélder Gonçalves, dia 10 de Outu-
bro. 
- 2º aniversário da tomada de posse do senhor Padre Hélder Gonçalves na 
Paróquia da Lombada, dia 17 de outubro e na Paróquia de Gaula, dia 18 de 
outubro. 
- Encerramento do Centenário das Aparições com procissão das velas: 
segunda-feira, dia 30 de outubro em Gaula - terço às 19:30h, eucaristia às 
20:00h seguida de procissão; terça-feira, dia 31 de outubro na Lombada - 
terço às 19:30h, eucaristia às 20:00h seguida de procissão. 

 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 01-10 
 26º domingo do Tempo Comum 

10:30h 09:15h 

Segunda-feira | 02-10 
Santos Anjos da Guarda 

———————— ———————— 

Terça-feira | 03-10 ———————— Não há Eucaristia 
Não há Cartório 

Quarta-feira | 04-10 
São Francisco de Assis 

19:00h  
Não há Cartório 

———————— 

Quinta-feira | 05-10 
15:00h  

na capela do Lar 
———————— 

Sexta-feira | 06-10 Não há Eucaristia ———————— 

Sábado | 07-10 
Nossa Senhora do Rosário 

18:00h Não há Eucaristia 
no Centro de Oração  

DOMINGO | 08-10 
 27º domingo do Tempo Comum 

10:30h 09:15h 


