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Humildade e Simplicidade  
 

Bela definição no comportamento do cristão. Falando na 
primeira pessoa reconheço que nem sempre existiu esse 
dom da humildade na minha vida. Reconheço ainda, que foi 
o querer conhecer melhor a Deus e a Igreja, a leitura dos 
Evangelhos e a ação dos Apóstolos, que me alertaram para 
o problema e para a preocupação de viver a virtude da hu-
mildade que diariamente busco. Sei que é verídica a existên-
cia da soberba e que não é humilde quem quer. Não basta 
que determinada pessoa seja de condição modesta para 
figurar entre os humildes do Evangelho: estes reconhecem-
se pela modéstia de caráter, pelo seu desejo de purificação 
e pela ausência de orgulho. A humildade, abre o caminho a 

todas as virtudes e assegura o seu progresso, e por isso, ela é condição indispen-
sável à grandeza do Homem. Assim sendo, humildade autêntica é aquela que me 
faz bater com a mão no peito e me dá “peito” para pedir perdão a Deus e aos 
homens pelas atitudes de arrogância, de autossuficiência, de vaidade cega, de 
orgulho, do intencional esconder a verdade. Mais: o humilde, se tiver um forte 
sentido dos seus defeitos, terá uma consciência nítida das suas qualidades. E, 
como tem confiança em que Deus o ajudará a cumprir a tarefa que lhe destinou, 
o humilde terá toda a audácia necessária para chegar a ser o que deve ser ou para 
triunfar naquilo que deve fazer. É evidente que o Homem, precisamente por ser 
filho de Deus, deve ter em conta que vale pelo que faz, pelo que diz e pelo bem 
que é capaz de proporcionar aos outros. São dons que o próprio Deus nos conce-
de, para que os apliquemos junto dos outros e para que Lhe agradeçamos pela 
oportunidade que nos deu em sermos pequeninos e humildes junto dos irmãos.  

A paragem que um dia fiz na vida para a busca de Deus recordou-me que Cris-
to me quer e, consciencializou-me, ainda – com profundidade – que sou pecador 
e sujeito a quedas. Ao longo dos anos e, da minha caminhada como católico, al-
cancei a humildade. Talvez até, já a possuísse. Adormecida estava com certeza. 
Finalmente, como fruto desta reflexão e por tudo que sentimos e sabemos da 
vida do dia a dia, não teremos dúvidas em acreditar que “o homem humilde, é 
naturalmente fraternal e, sempre, porque se move dentro da verdade, esforça-se 
por ver os seus semelhantes como Deus os vê. Sem se deter nos defeitos, desco-
bre-lhes as qualidades, admira-lhes o valor e alegra-se com os seus êxitos”.  

Fixemos: Quem se humilha será exaltado.   

Manuel Melim - Paróquia da Lombada 

Brevemente a sementinha  
boletim para as crianças da catequese,  

da Paróquia de Gaula e Lombada 
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31º Domingo do Tempo Comum31º Domingo do Tempo Comum   
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 23, 1-12                        
 

Naquele tempo, Jesus falou à multidão e aos discí-
pulos, dizendo: «Na cadeira de Moisés sentaram-
se os escribas e os fariseus. Fazei e observai tudo 
quanto vos disserem, mas não imiteis as suas 
obras, porque eles dizem e não fazem. Atam far-
dos pesados e põem-nos aos ombros dos homens, 
mas eles nem com o dedo os querem mover. Tudo 
o que fazem é para serem vistos pelos homens: 
alargam os filactérios e ampliam as borlas; gostam 
do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros 
assentos nas sinagogas, das saudações nas praças 
públicas e que os tratem por ‘Mestres’. Vós, po-

rém, não vos deixeis tratar por ‘Mestres’, porque um só é o vosso Mestre 
e vós sois todos irmãos. Na terra não chameis a ninguém vosso ‘Pai’, por-
que um só é o vosso pai, o Pai celeste. Nem vos deixeis tratar por 
‘Doutores’, porque um só é o vosso doutor, o Messias. Aquele que for o 
maior entre vós será o vosso servo. Quem se exalta será humilhado e 
quem se humilha será exaltado».     

 

A Igreja, testemunha do Reino e dos valores propostos por Jesus, tem de 
ser uma comunidade de irmãos que vivem no amor. Nela, não podem ser 
determinantes os títulos, os lugares de honra, os privilégios, a importância 
hierárquica… Na comunidade cristã, a única coisa determinante é o serviço 
simples e humilde que se presta aos irmãos. Na prática, é assim que as coi-
sas se passam? Que valor tem, na Igreja, os títulos, as posições hierárquicas, 
a visibilidade, os cargos, os privilégios, os lugares de honra? Tudo isso não 
poderá contribuir decisivamente para criar divisões que afectam a fraterni-
dade e que negam os princípios sobre os quais se constrói o Reino? Quando 
a vida das nossas comunidades cristãs é marcada por lutas pelo poder, con-
flitos, ciúmes, a comunidade está a avançar em direcção à fraternidade e ao 
amor?  

  Mateus, ao apresentar-nos essa poderosa invectiva contra os 
“fariseus”, está a avisar os crentes contra a perpetuação de um 
“farisaísmo” que destrói a comunidade. Está a sugerir que quando alguém 
se arroga o direito divino de se instalar na cadeira do poder e se constitui 
como único e decisivo critério de verdade, pode facilmente substituir o 
Evangelho pelas suas próprias normas, pelas suas próprias leis, pelos seus 
próprios esquemas e visões de Deus e do mundo.  

in www.dehonianos.org 
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44 - Há bons e maus media?       
 
Em si mesmos, os media não são nem bons nem maus, 
alguns são úteis, outros menos. Tudo depende do motivo 
por que são usados ou do modo como o são. Em si mes-
mos, media muito significativos podem ser utilizados de 
um modo que se esgota em diversão sem sentido ou em 
informação inútil; podem assim alienar as pessoas da vida 
real. Os proprietários dos media podem ganhar com eles 

na medida em que provocam nos utilizadores-alvo determinados comporta-
mentos aditivos. Os media estão sujeitos a uma comercialização cada vez 
mais forte. Eles degeneram frequentemente em estimuladores baratos que 
propagam a mentira sobre um triste mundo sem esperança. Com frequência, 
as pessoas consultam a internet, por causa de conteúdos violentos ou, mais, 
por causa de conteúdos pornográficos. Os produtores desenvolvem por isso 
formas de representação medial (com jogos de computador) e estratégias de 
venda cada vez mais originais, para produzir utili-
zadores dependentes (muitas vezes mesmo vicia-
dos). Tudo isto representa um mau uso dos me-
dia. Os cristãos devem, consequentemente, evi-
tar determinados conteúdos e com amizade e 
abertura ajudar pessoas dependentes da internet 
(especialmente jovens) na sua necessidade. 

A Lenda de São Martinho  
 

Martinho de Tours, nasceu por volta do ano 316, na an-
tiga cidade de Savaria na Panónia, uma antiga província 
na fronteira do Império Romano, na atual Hungria.  
Apesar de ter recebido uma educação pagã, foi em ado-
lescente que Martinho descobriu o Cristianismo. Prega-
dor incansável, foi também o fundador das primeiras 
igrejas rurais na região da Gália. Morreu a oito de no-
vembro de 397 em Candes e foi sepultado a onze de 
novembro em Tours, local de intensa peregrinação des-

de o século V. É na data do seu enterro, três dias depois de ter morrido em 
Candes, que se comemora o dia que lhe é dedicado. Acredita-se que, na vés-
pera e no dia das comemorações, o tempo melhora e o sol aparece. O aconte-
cimento é conhecido pelo “verão de São Martinho” e é muitas vezes associa-
do à conhecida lenda de São Martinho: 

“Num dia frio e chuvoso de inverno, Martinho seguia montado a cavalo quan-
do encontrou um mendigo. Vendo o pedinte a tremer de frio e sem nada que lhe 
pudesse dar, pegou na espada e cortou o manto ao meio, cobrindo-o com uma 
das partes. Mais à frente, voltou a encontrar outro mendigo, com quem partilhou 
a outra metade da capa. Sem nada que o protegesse do frio, Martinho continuou 
viagem. Diz a lenda que, nesse momento, as nuvens negras desapareceram e o 
sol surgiu. O bom tempo prolongou-se por três dias. 

Na noite seguinte, Cristo apareceu a Martinho num sonho. Usando o manto 
do mendigo, voltou-se para a multidão de anjos que o acompanhavam e disse em 
voz alta: “Martinho, ainda catecúmeno [que não foi batizado], cobriu-me com 
esta veste.” 
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- Estão encerradas as inscrições para o sacramento do Crisma. A celebração será 
no sábado, dia 02 de dezembro às 16:00h, na Paróquia da Lombada e no domin-
go, 10 de dezembro às 10:30h, na Paróquia de Gaula.  
- No próximo sábado, no salão paroquial de Gaula às 14:30h, haverá um encontro 
para todos os jovens, “Par e Passo”, promovido pelo nosso arciprestado.  
- Encontro de crianças da ACR, salão paroquial de Gaula no próximo domingo, às 
15:30h. 
- 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 | 05-11 
 31º domingo do Tempo Comum 

10:30h 09:15h 

Segunda-feira | 06-01 
São Nuno de Santa Maria 

———————— ———————— 

Terça-feira | 07-01 ———————— 18:30h 
cartório até às 20:00h 

Quarta-feira | 08-11 
18:30h 

cartório até às 20:00h ———————— 

Quinta-feira | 09-11 
Dedicação da Basílica de Latrão 

15:00h  
na capela do Lar 

———————— 

Sexta-feira | 10-11 
São Leão Magno 

09:30h ———————— 

Sábado | 11-11 
São Martinho 

18:00h 19:30h 
no Centro de Oração  

DOMINGO | 12-11 
 32º domingo do Tempo Comum 

10:30h 09:15h 


