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O Pai Nosso 

 

Esta semana convido-vos a pensar na oração que Je-
sus nos deixou e que todos nós, como filhos do mesmo 
Pai, rezamos diariamente, por vezes, sem refletir seria-
mente no que estamos a afirmar… “Se em minha vida 
não ajo como filho de Deus, e fecho o meu coração ao 
amor, será inútil dizer: Pai Nosso. 

Se os meus valores são representados pelos bens da 
terra, será inútil dizer: que Estais no Céu.  

Se penso apenas em ser cristão por medo, superstição 
e comodismo, será inútil dizer: Santificado seja o Vosso 
Nome. 

Se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades, será 
inútil dizer: venha a nós o Vosso Reino.  

Se no fundo o que quero mesmo é que todos os meus desejos se realizem, 
será inútil dizer: seja feita a Vossa vontade. 

Se prefiro acumular riquezas, desprezando os meus irmãos que passam 
fome, será inútil dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. 

Se não me importa ferir, injustiçar, oprimir e magoar os que atravessam o 
meu caminho, será inútil dizer: Perdoai as nossas ofensas, assim como nós 
perdoamos a quem nos tem ofendido. 

Se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho 
certo, será inútil dizer: e não nos deixes cair em tentação. 

Se por minha vontade procuro os prazeres materiais e tudo o que é proibi-
do me seduz, será inútil dizer: livrai-nos do mal. 

Se sabendo que sou assim, continuo me omitindo e nada faço para me 
modificar, será inútil dizer: Amém.” 

 

 

Texto retirado da página Recanto das Letras - Hedi Diniz  
 

Ana Paula Jardim - Paróquia da Lombada 

Oiça a semente | rádio  

nas páginas do Facebook da Paróquia de Gaula ou 
Paróquia da Lombada. 
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33º Domingo do Tempo Comum33º Domingo do Tempo Comum  
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 25, 14-30                           

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte 
parábola: «Um homem, ao partir de viagem, chamou os 
seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco 
talentos, a outro dois e a outro um, conforme a capacida-
de de cada qual; e depois partiu. Muito tempo depois, 
chegou o senhor daqueles servos e foi ajustar contas com 
eles. O que recebera cinco talentos aproximou-se e apre-
sentou outros cinco, dizendo: ‘Senhor, entregaste-me cin-
co talentos: aqui estão outros cinco que eu ganhei’. Res-
pondeu-lhe o senhor: ‘Muito bem, servo bom e fiel. Por-

que foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar 
parte na alegria do teu senhor’». 

 

Antes de mais, é preciso ter presente que nós, os cristãos, somos agora no 
mundo as testemunhas de Cristo e do projecto de salvação/libertação que o 
Pai tem para os homens. É com o nosso coração que Jesus continua a amar os 
publicanos e os pecadores do nosso tempo; é com as nossas palavras que 
Jesus continua a consolar os que estão tristes e desanimados; é com os nos-
sos braços abertos que Jesus continua a acolher os imigrantes que fogem da 
miséria e da degradação; é com as nossas mãos que Jesus continua a quebrar 
as cadeias que prendem os escravizados e oprimidos; é com os nossos pés 
que Jesus continua a ir ao encontro de cada irmão que está sozinho e aban-
donado; é com a nossa solidariedade que Jesus continua a alimentar as multi-
dões famintas do mundo e a dar medicamentos e cultura àqueles que nada 
têm… Nós, cristãos, membros do “corpo de Cristo”, que nos identificamos 
com Cristo, temos a grave responsabilidade de O testemunhar e de deixar 
que, através de nós, Ele continue a amar os homens e as mulheres que cami-
nham ao nosso lado pelos caminhos do mundo. 

 Os dois “servos” da parábola que, talvez correndo riscos, fizeram frutifi-
car os “bens” que o “senhor” lhes deixou, mostram como devemos proce-
der, enquanto caminhamos pelo mundo à espera da segunda vinda de Jesus. 
Eles tiveram a ousadia de não se contentar com o que já tinham; não se deixa-
ram dominar pelo comodismo e pela apatia… Lutaram, esforçaram-se, arris-
caram, ganharam. Todos os dias, há cristãos que têm a coragem de arriscar. 
Muitas vezes, são perseguidos, condenados, desautorizados, reduzidos ao 
silêncio, incompreendidos; muitas vezes, no seu excesso de zelo, cometem 
erros de avaliação, fazem opções erradas… Apesar de tudo, Jesus diz-lhes: 
“muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-
te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu Senhor”.  

 

in www.dehonianos.org 
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46 - A Igreja tem de participar em qualquer de-
senvolvimento técnico?         
 
A ciência e a técnica são um «produto magnífico da 
criatividade concedida por Deus ao Homem». O pro-
gresso, todavia, não é um fim em si mesmo e só por-
que algo é novo isso não significa que seja automatica-
mente bom. Qualquer progresso 

deve ser provocado, tendo como referência se serve o 
Homem (e por isso também o bem-estar público) ou 
se, pelo contrário, lesa a dignidade humana, porque 
engana com valores aparentes e/ou causa dependên-
cia.  

1º Dia Mundial dos Pobres  
 

Sob o lema ‘Não amemos com palavras, mas 
com obras’, o primeiro Dia Mundial dos Po-
bres, instituído pelo Papa Francisco na con-
clusão do Jubileu da Misericórdia, em novem-
bro de 2016, procura encorajar os cristãos a 
passar do apoio esporádico aos mais desfa-
vorecidos para uma partilha constante “que 
se torne estilo de vida”, promovendo o 
“verdadeiro encontro com os pobres”. O Su-
mo Pontífice dá, na Mensagem para este Dia, 

o exemplo de São Francisco de Assis, que compreendeu que não 
bastava dar um abraço a um leproso ou uma esmola; “a verdadeira 
caridade consistia em estar junto dele”. O Santo Padre não poupa 
críticas à “riqueza descarada” de uma minoria privilegiada, que au-
menta o fosso entre ricos e pobres e agrava os níveis de pobreza à 
escala global. O Papa quer, com esta celebração, proporcionar a 
“mais digna preparação para bem viver a Solenidade do Nosso Se-
nhor Jesus Cristo Rei do Universo”, no final do ano litúrgico. 

D. Rino Fisichella, presidente do Conselho Pontifício para a Pro-
moção da Nova Evangelização, considera que “a Igreja não pode 
ser uma espectadora passiva diante do drama da pobreza, nem os 
cristãos podem contentar-se com uma participação esporádica e 
fragmentária para fazer calar a consciência”. 

Neste Dia Mundial dos Pobres, o Papa Francisco preside à Euca-
ristia na Basílica de S. Pedro, a partir das 10 horas (menos uma hora 
em Lisboa) e almoça com 1500 pessoas necessitadas, no Vaticano.  

 
in www.apostoladodaoracao.pt 

  



19 a 26 de novembro 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 pelos seminários, sendo o ofertório deste domingo destina-
do ao nosso seminário.  
- Paróquia de Gaula: Reunião para preparar o Magusto, quinta-feira, dia 23 de 
novembro, às 19:00h 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 de 5€ por adulto e 2€ por criança. 
O valor reverte para as obras de arranjo da casa paroquial. Na Paróquia da Lom-
bada,  domingo, dia 26 de novembro no salão paroquial às 15:30h. Pedimos às 
pessoas de cada comunidade, para trazer algo para partilhar.  
- Sacramento do Crisma. A celebração será no sábado, dia 02 de dezembro às 
16:00h, na Paróquia da Lombada e no domingo, 10 de dezembro às 10:30h, na 
Paróquia de Gaula. 
- Preparação para o Natal:  Bênção das Coroas e das quatro velas do Advento na 
eucaristia do dia 03 de dezembro (I Domingo do Advento). 
- No fim de semana 02 e 03 de dezembro, será entregue à porta da Igreja, um 
envelope para as ofertas das Missas do Parto e Natal.  
- Preparação do presépio na Paróquia de Gaula - sítios da Fonte, Lombo, Lobas, 
São João, Salão, Torre, Fonte Lopo e Fazendinha e na Paróquia da Lombada pedi-
mos a colaboração da comunidade na elaboração, no dia 08 de dezembro. 
- 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 | 19-11 
 33º domingo do Tempo Comum 

10:30h 09:15h 
Festa da Palavra 

Segunda-feira | 20-11 ———————— ———————— 

Terça-feira | 21-11 
Apresentação de Nossa Senhora 

11:00h 
Festa da escola  

das Irmãs da Apresentação 

Não há eucaristia 
Não há cartório 

Quarta-feira | 22-11 
Santa Cecília 

11:30h  
na capela do Lar 
Não há cartório 

———————— 

Quinta-feira | 23-11 ———————— ———————— 

Sexta-feira | 24-11 
SS. André e companheiros mártires 

———————— ———————— 

Sábado | 25-11 18:00h 
16:00h BATISMO 

Não há eucaristia 
no Centro de Oração  

DOMINGO | 26-11 
 Cristo Rei do Universo 

10:30h 15:30h 


