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Sorrir para todos 
 

 

“Uma vez apresentou-se no Céu um ho-
mem tão simples, tão humilde que até os 
santos se espantaram: – Como é pequena a 
sua alma! Não tem as vestes brancas das 
Virgens, nem a coroa dos Mártires, não tem 
a estola dos Pastores nem a divisa das Or-
dens Religiosas. Que terá feito de especial 
para estar aqui? 

O homem, já preocupado com isso, ainda tremeu mais ao ouvir as 
perguntas que Deus fazia a quem se aproximava: – Partilhaste os 
teus bens com os pobres? Ensinaste a minha Palavra? Viveste os 
Mandamentos?  Quando chegasse a sua vez que iria responder? Na-
da partilhara porque nada de seu tivera. Não ensinou nem viveu os 
mandamentos porque nunca os aprendeu. Qual seria o seu lugar ali? 
Chegado ao trono, Deus abriu o livro da vida, olhou para o homem e 
disse: – Aqui está escrito apenas uma coisa: tu sorriste ao teu seme-
lhante. E isto basta para teres o primeiro lugar no céu. Entra na ale-
gria do teu Senhor.” 

Estamos a terminar um ano litúrgico. É tempo de fazer balanço!
… Por isso, nesta semana que antecede o tempo de preparação pa-
ra a vinda do nosso Rei, proponho que façamos uma reflexão pes-
soal sobre a frase que Ele nos diz no Evangelho de hoje: “Quantas 
vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a Mim o 
fizestes.” 

Jesus quer-nos felizes fazendo felizes os outros! 
 

Texto de Pe. José David Quintal Vieira, scj   
Teresa Mata - Paróquia de Gaula 

a sementinha 
 Lançamento, 03 de dezembro, 1º domingo do Advento 

boletim para as crianças da catequese,  
da Paróquia de Gaula e Lombada 
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Cristo Rei do UniversoCristo Rei do Universo   
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 25, 31-46                          

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Quando o Filho do homem vier na sua glória com 
todos os seus Anjos, sentar-Se-á no seu trono glorio-
so. Todas as nações se reunirão na sua presença e Ele 
separará uns dos outros, como o pastor separa as 
ovelhas dos cabritos; e colocará as ovelhas à sua di-
reita e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá 
aos que estiverem à sua direita: ‘Vinde, benditos de 
meu Pai; recebei como herança o reino que vos está 
preparado desde a criação do mundo. Porque tive 
fome e destes-Me de comer; tive sede e destes-Me 
de beber; era peregrino e Me recolhestes; não tinha 

roupa e Me vestistes; estive doente e viestes visitar-Me; estava na prisão e 
fostes ver-Me’. Então os justos Lhe dirão: ‘Senhor, quando é que Te vimos 
com fome e Te demos de comer, ou com sede e Te demos de beber? 
Quando é que Te vimos peregrino e Te recolhemos, ou sem roupa e Te 
vestimos? Quando é que Te vimos doente ou na prisão e Te fomos ver?’. E 
o Rei lhes responderá: ‘Em verdade vos digo: Quantas vezes o fizestes a 
um dos meus irmãos mais pequeninos, a Mim o fizestes’. Dirá então aos 
que estiverem à sua esquerda: ‘Afastai-vos de Mim, malditos, para o fogo 
eterno, preparado para o Diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não 
Me destes de comer; tive sede e não Me destes de beber; era peregrino e 
não Me recolhestes; estava sem roupa e não Me vestistes; estive doente e 
na prisão e não Me fostes visitar’. Então também eles Lhe hão-de pergun-
tar: ‘Senhor, quando é que Te vimos com fome ou com sede, peregrino ou 
sem roupa, doente ou na prisão, e não Te prestámos assistência?’. E Ele 
lhes responderá: ‘Em verdade vos digo: Quantas vezes o deixastes de fa-
zer a um dos meus irmãos mais pequeninos, também a Mim o deixastes 
de fazer’. Estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna».   

 

 O Reino de Deus – isto é, esse mundo novo onde reinam os critérios de 
Deus e que se constrói de acordo com os valores de Deus – é uma semente 
que Jesus semeou, que os discípulos são chamados a edificar na história 
(através do amor) e que terá o seu tempo definitivo no mundo que há-de vir. 
Não esqueçamos, no entanto, este facto essencial: o Reino de Deus está no 
meio de nós; a nossa missão é fazer com que ele seja uma realidade bem viva 
e bem presente no nosso mundo. Depende de nós fazer com que o Reino 
deixe de ser uma miragem, para passar a ser uma realidade a crescer e a 
transformar o mundo e a vida dos homens.  

in www.dehonianos.org 
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47 - O que queremos dizer quando falamos de 
«pessoa»?         
 
Com o termo «pessoa» queremos expressar que 
cada ser humano possui uma dignidade inviolável. 
O Homem foi criado à imagem de Deus (® IMAGO 
DEI) (Gn 1,27). Ele é, assim, aquela criatura que na 
Criação representa o próprio Criador. Ele é «sobre 

a Terra a única criatura que Deus quis para si mesma» (GS, 24). Co-
mo criatura de Deus, ele não é algo, mas alguém e por isso de um 
valor incomparável. Como pessoa, o Homem é 
capaz de se conhecer a si mesmo e de reflectir 
sobre si mesmo, de liberdade nas suas decisões, 
de comunhão com os outros. E é chamado a res-
ponder a Deus na fé. Além disso, a imagem de 
Deus significa também que o Homem permanece 
sempre referido a Deus e só n´Ele pode realizar a 
riqueza das suas possibilidades como pessoa. 

Festa de Cristo Rei, alfa e ómega 
 

 

A Festa de Cristo Rei é uma das festas 
mais importantes no calendário litúrgi-
co, nela celebramos Cristo que é o Rei 
do universo. O seu Reino é o Reino da 
verdade e da vida, da santidade e da 
graça, da justiça, do amor e da paz. 
Esta festa foi estabelecida pelo Papa 
Pio XI em 11 de março 1925. O Papa 
quis motivar os cristãos para reconhe-
cer em público que o líder da Igreja é 

Cristo Rei. Mais tarde a data da celebração foi mudada dando um 
novo sentido. 

O ano litúrgico termina com esta festa, que salienta a importân-
cia de Cristo como centro da história universal. É o alfa e o ómega, o 
princípio e o fim. Cristo reina nas pessoas com a mensagem de 
amor, justiça e serviço. O Reino de Cristo é eterno e universal, quer 
dizer, para sempre e para todos os homens. 

Nós sabemos que o Reino de Cristo já começou a partir de sua 
vinda na terra, porém Cristo não reinará definitivamente em todos 
os homens até que volte ao mundo com toda a sua glória no final 
dos tempos.  

in www.paroquianossasenhoradocarmo.com 
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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 

- As paróquias agradecem aos que se envolveram no trabalho, na generosida-
de e no empenho do Magusto Paroquial. 
- Confissões no Advento: como preparação espiritual para o Natal, haverá  
confissões, no dia  28 de novembro (terça-feira) na Paróquia da Lombada 
(Capela de São Pedro) das 19:00h às 20:00h e no dia 05 de Dezembro (terça-
feira) na Paróquia de Gaula das 19:00h às 20:00h. 
- Preparação para o Natal:  Bênção das Coroas e das quatro velas do Advento 
na eucaristia do dia 03 de dezembro (I Domingo do Advento). 
- 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. 
- 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, Lo-
bas, São João, Salão, Torre, Fonte Lopo e Fazendinha e na Paróquia da Lom-
bada pedimos a colaboração da comunidade na elaboração, no dia 08 de de-
zembro. 
- 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 | 26-11 
 Cristo Rei do Universo 

10:30h 15:30h 

Segunda-feira | 27-11 ———————— ———————— 

Terça-feira | 28-11 ———————— 
18:30h 

cartório até às 20:00h 
19:00h Confissões 

Quarta-feira | 29-11 
18:30h 

cartório até às 20:00h ———————— 

Quinta-feira | 30-11 
Santo André 

15:00h  
na capela do Lar 

———————— 

Sexta-feira | 01-12 
adoração ao Santíssimo 
 Sacramento às 17:30h 

18:30h 
———————— 

Sábado | 02-12 19:00h 16:00h 
Festa do Crisma 

DOMINGO | 03-12 
 1º domingo do Advento 

10:30h 
Festa do Pai Nosso 09:15h 


