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Dar e Receber  
 

Sem dar por isso, muitas vezes encontramo-nos dos 
dois lados da barreira (se é que ela existe) entre o 
dar e o receber. 
Numa época em que as tragédias e a desigualdade 
social nos convidam frequentemente à generosida-
de, ficamos com a ideia de que dar é apenas a ce-
dência de artigos ou dinheiro para ajuda aos mais 
necessitados. Mais do que isso, dar, é a atenção que 

oferecemos a quem nos rodeia, a palavra de carinho ou conforto, a dedi-
cação no nosso trabalho que vai além do dever profissional, o tempo que 
oferecemos a causas que consideramos merecedoras. 

No entanto, é necessário saber dar. Reconhecer as necessidades do 
destinatário  e oferecer sem atingir a sua dignidade: Vem-me à cabeça 
aquela imagem do escuteiro que tem de praticar a sua boa ação e ajuda a 
velhinha a atravessar a estrada, mesmo que ela não queira passar para o 
outro lado!  Também não devemos fazer da doação uma espécie de limpe-
za do que não queremos em casa. Quantas vezes em triagem de donati-
vos nos deparamos com produtos fora de prazo e roupas estragadas e 
sujas. Mas, do outro lado, também é preciso saber receber: Quebrar o or-
gulho, reconhecer a boa intenção de quem nos acode e agradecer reco-
nhecidamente. Todos os dias recebemos quase sem dar por isso. A aten-
ção especial de quem nos cuida da saúde, a dedicação dos professores 
além do tempo letivo, a oferta generosa dos catequistas, o tempo e ora-
ção de quem cuida de nós na paróquia… até o sorriso e o bom dia de 
quem nos serve o café ou nos conduz no autocarro. 

Quando o dia começa assim até nos sabe melhor! Saibamos dar com 
dedicação e sabedoria, mas sobretudo receber com uma das palavras 
mais belas do dicionário: OBRIGADO!  

Alberto Gomes - Paróquia de Gaula 
Chefe Regional do CNE 

Brevemente a sementinha  
boletim para as crianças da catequese,  

da Paróquia de Gaula e Lombada 
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 22, 34-40                       
 

Naquele tempo, os fariseus, ouvindo dizer 
que Jesus tinha feito calar os saduceus, reuni-
ram-se em grupo, e um doutor da Lei pergun-
tou a Jesus, para O experimentar: «Mestre, 
qual é o maior mandamento da Lei?». Jesus 
respondeu: «‘Amarás o Senhor teu Deus com 
todo o teu coração, com toda a tua alma e 
com todo o teu espírito’. Este é o maior e o 
primeiro mandamento. O segundo, porém, é 
semelhante a este: ‘Amarás o teu próximo 
como a ti mesmo’. Nestes dois mandamentos 

se resumem toda a Lei e os Profetas».   
 

Mais de dois mil anos de cristianismo criaram uma pesada herança de 
mandamentos, de leis, de preceitos, de proibições, de exigências, de opini-
ões, de pecados e de virtudes, que arrastamos pesadamente pela história. 
Algures durante o caminho, deixámos que o inevitável pó dos séculos co-
brisse o essencial e o acessório; depois, misturámos tudo, arrumámos tudo 
sem grande rigor de organização e de catalogação e perdemos a noção do 
que é verdadeiramente importante. Hoje, gastamos tempo e energias a dis-
cutir certas questões que são importantes (o casamento dos padres, o sa-
cerdócio das mulheres, o uso dos meios anticonceptivos, as questões acerca 
do que é ou não litúrgico, aos problemas do poder e da autoridade, os por-
menores legais da organização eclesial…) mas continuamos a ter dificulda-
de em discernir o essencial da proposta de Jesus. O Evangelho deste domin-
go põe as coisas de forma totalmente clara: o essencial é o amor a Deus e o 
amor aos irmãos. Nisto se resume toda a revelação de Deus e a sua propos-
ta de vida plena e definitiva para os homens. Precisamos de rever tudo, de 
forma a que o lixo acumulado não nos impeça de compreender, de viver, de 
anunciar e de testemunhar o cerne da proposta de Jesus.   

O mundo em que vivemos precisa de redescobrir o amor, a solidarieda-
de, o serviço, a partilha, o dom da vida… Na realidade, a minha vida é posta 
ao serviço dos meus irmãos, sem distinção de raça, de cor, de estatuto soci-
al? Os pobres, os necessitados, os marginalizados, os que alguma vez me 
magoaram e ofenderam, encontram em mim um irmão que os ama, sem 
condições?  

in www.dehonianos.org 
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43 - Digressão. Como se configura uma comunica-
ção ideal na internet?       
 

Se é desejável que os cristãos dominem o “continente 
digital” e o preencham com a luz do Evangelho, então 
o seu estilo de comunicação deve destacar-se dos pa-
drões comuns. Faz todo o sentido que cristãos que 
têm blogues se ocupem de temas cristãos. Mas, se 
usam esses meios para denunci-

ar, caluniar, tratar mal ou julgar os outros, se pro-
vocam divisões ou as apoiam, então fazem o con-
trário daquilo que o Papa Francisco exige na Evan-
gelii gaudium: “ A alegria do Evangelho é para todo 
o povo, não pode excluir ninguém”. Também vale a 
presença dos cristão nos meios de comunicação 
social: “ (…) que a Igreja saia, para anunciar o 
Evangelho a todos, em todos os lugares, em todas 
as circunstâncias sem demora, sem resistência e 
sem medo.” (EG 23) 

Comemoração dos Fiéis Defuntos 
 

«Uma flor, pelos nossos mortos, murcha;  
uma lágrima, pelos nossos mortos, seca;  

a oração pelos nossos mortos, Deus recebe-a em 
Suas mãos!».  

(Santo Agostinho) 
 

Dia de silêncio e de saudade, de esperança e de 
oração. Vamos ao cemitério, levamos flores às se-
pulturas e elevamos ao céu muitas preces. Certa-
mente que em todos estes gestos e devoções está 

presente a nossa fé na Ressurreição. 
A Liturgia recorda-nos a Morte, não para nos amedrontar, mas para 

nos fazer descobrir o sentido desta vida e a alegre verdade sobre a qual 
está fundamentada a nossa fé: a Ressurreição. 

Pensar na morte não é uma perda de tempo, pelo contrário é uma luz 
que nos ajuda a fazer escolhas certas durante a vida. Por isso, a Palavra de 
Deus não quer comunicar medo ou angústia, mas a alegria de quem rece-
beu do alto a luz da Páscoa, que ilumina cada sepultura. 

São João Paulo II diz-nos: «Querido irmão doente! Se alguém ou algu-
ma coisa te faz pensar que chegaste ao fim da estrada, não acredites! Se 
tens conhecimento do Amor eterno que te criou, sabes também 
que, dentro de ti, há uma alma imortal. Existem várias estações na vida; se 
porventura sentires chegar o inverno, quero que saibas que não pode ser 
a última estação, porque a última será primavera: a primavera da ressur-
reição. A totalidade da tua vida estende-se infinitamente para além das 
suas fronteiras terrenas: prevê o Céu.»  
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- Estão abertas inscrições para o sacramento do crisma, até ao dia 31 de outubro. 
A celebração será no dia 02 de dezembro às 16:00h, na Paróquia da Lombada e 10 
de dezembro às 10:30h, na Paróquia de Gaula. Só serão aceites inscrições de can-
didatos ao sacramento do crisma, com idade igual ou superior a 20 anos. 
- Paróquia de Gaula: Reunião para preparar o Magusto, sexta-feira, dia 03 de no-
vembro às 20:00h na sala dos convívios. 
- Magusto: Na Paróquia de Gaula, sábado, dia 25 de novembro, após a missa das 
18:00h sendo um jantar solidário com um custo ainda a estipular onde o valor 
reverte para as obras de arranjo da casa paroquial e na Paróquia da Lombada,  
domingo, dia 26 de novembro no salão paroquial às 15:30h. Pedimos às pessoas 
de cada comunidade, para trazer algo para partilhar.  
- Semana de oração pelos seminários de 12 a 19 de novembro, sendo o ofertório 
dos dias 18 e 19 de novembro destinado ao nosso seminário.  
- Viagem paroquial aos Açores “Faial, Pico, Terceira, Flores e São Miguel” de 12 a 
21 de agosto de 2018. Inscrições com o pároco até 31 de maio de 2018. Preço por 
pessoa em quarto duplo: 1818,00€ e em single: +352,00€.  

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 29-10 
 30º domingo do Tempo Comum 

10:30h 09:15h 

Segunda-feira | 30-10 
19:30h 

Terço, Missa e Procissão das 
Velas 

———————— 

Terça-feira | 31-10 ———————— 
19:30h 

Terço, Missa e  
Procissão das Velas 

Quarta-feira | 01-11 
Todos os Santos 

10:30h 09:15h 

Quinta-feira | 02-11 
Fiéis Defuntos 

17:45h 
Concentração no cemitério e 

procissão até à Igreja 

19:30h 

Sexta-feira | 03-11 

adoração ao Santíssimo 
 Sacramento às 17:30h 

18:30h 
———————— 

Sábado | 04-11 
São Simão e São Judas 

18:00h 19:30h 
no Centro de Oração  

DOMINGO | 05-11 
 31º domingo do Tempo Comum 

10:30h 09:15h 


