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Advento, novo tempo 
 

O primeiro Domingo do Advento, marca o 
início de um novo tempo na Igreja. Deste 
modo, a vinda do Messias prometido, ganha 
novo enlevo, particularmente marcada por 
esta espera vigilante do Senhor. A igreja une-
se em oração, repetindo copiosamente o 
brado do Maranathá, pedindo ao Senhor que 
venha. Não estamos à espera que Cristo re-
nasça fisicamente, mas aguardamos o Seu 

regresso e ao mesmo tempo, preparamo-nos interiormente para a Sua 
vinda à nossa vida. Tendo como pano de fundo a segunda vinda de 
Cristo, na Sua realeza, para instaurar no mundo o Seu Reino, somos 
chamados a sentirmo-nos co-responsáveis na construção desse mes-
mo reino que o Senhor anuncia. Somos chamados a esta vigilância 
constante, tendo a consciência de que o Senhor vem ao nosso encon-
tro todos os dias. Cristo pede-nos que vigiemos em função do encon-
tro com Ele, ou seja, não devemos viver limitando-nos ao terreno e ao 
que conhecemos. Cristo mostra-nos que o caminho não termina aqui. 
O caminho não termina com a morte. O tempo do Advento é também 
tempo de conversão. É tempo de esperarmos vigilantes a nova aurora 
que Cristo nos traz. Ele vem irradiar em nossos corações uma vida no-
va, que nos faz renascer para a luz. Em Cristo, o povo que andava as 
trevas viu uma grande luz. Que todos os sinais que hoje nos remetem 
para o fim do mundo, sejam para nós desafios constantes no testemu-
nho de Cristo que vem até nós. Assim, perseveremos na oração e reno-
vemos com maior fervor o “sim” de Maria, para que Cristo ganhe nova 
vida em nós.  

Sérgio Fernandes - Paróquia da Lombada 

Confissões para o Natal: Confissões para o Natal: Confissões para o Natal:    
Igreja de Gaula, terça-feira, 05 de dezembro, das 19h às 20h. 
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1º Domingo do Advento 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Mc 13, 33-37                           

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Acautelai-vos e vigiai, porque não sabeis quando che-
gará o momento. Será como um homem que partiu de 
viagem: ao deixar a sua casa, deu plenos poderes aos 
seus servos, atribuindo a cada um a sua tarefa, e man-
dou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, visto que 
não sabeis quando virá o dono da casa: se à tarde, se à 
meia-noite, se ao cantar do galo, se de manhãzinha; 
não se dê o caso que, vindo inesperadamente, vos en-
contre a dormir. O que vos digo a vós, digo-o a todos: 
Vigiai!».  

 

Antes de mais, o Evangelho deste domingo coloca-nos diante de uma 
certeza fundamental: “o Senhor vem”. A nossa caminhada humana não é 
um avançar sem sentido ao encontro do nada, mas uma caminhada feita 
na alegria ao encontro do Senhor que vem. Não se trata de uma vaga es-
perança, mas de uma certeza baseada na palavra infalível de Jesus. O tem-
po de Advento recorda-nos a realidade de um Senhor que vem ao encon-
tro dos homens e que, no final da nossa caminhada por esta terra, nos 
oferecerá a vida definitiva, a felicidade sem fim. 

O tempo do Advento é, também, o tempo da espera do Senhor. O 
Evangelho deste domingo diz-nos como deve ser essa espera… A palavra 
mágica é “vigilância”: o verdadeiro discípulo deve estar sempre 
“vigilante”, cumprindo com coragem e determinação a missão que Deus 
lhe confiou. Estar “vigilante” não significa, contudo, preocupar-se em ter 
sempre a “alminha” limpa para que a morte não o apanhe com pecados 
por perdoar; mas significa viver sempre activo, empenhado, comprometi-
do na construção de um mundo de vida, de amor e de paz. Significa cum-
prir, com coerência e sem meias tintas, os compromissos assumidos no 
dia do baptismo e ser um sinal vivo do amor e da bondade de Deus no 
mundo. É dessa forma que eu tenho procurado viver? 

O nosso Evangelho recomenda especialmente a “vigilância” aos 
“porteiros” da comunidade – isto é, a todos aqueles a quem é confiado o 
serviço de proteger a comunidade de invasões estranhas. Todos nós a 
quem foi confiado esse serviço, sentimos o imperativo de cuidar com 
amor dos irmãos que Deus nos confiou, ou demitimo-nos das nossas res-
ponsabilidades e deixamos que o comodismo e a preguiça nos dominem? 
Quais são os nossos critérios, na filtragem dos valores: os nossos interes-
ses e perspectivas pessoais, ou o Evangelho de Jesus?  

in www.dehonianos.org 
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48 - Porque é que cada pessoa é um ser social?          
 
A pessoa só pode sobreviver e desenvolver-se com a 
ajuda dos outros. Para ser Homem, não basta viver 
numa boa relação com Deus; além disso, o ser huma-
no deve ter muito cuidado para viver numa boa rela-
ção com os outros. Isto começa com a família; diz 
respeito ao círculo dos amigos, e, finalmente, a toda 

a sociedade. Fundamental para a dimensão social 
da pessoa é que fomos criados como homem e mu-
lher (Gn 2,23). Desde o princípio, homem e mulher 
possuem a mesma dignidade. Enfrentam a sua vida 
ajudando-se e completando-se mutuamente. Deus 
torna fecunda nos filhos a união amorosa do ho-
mem e da mulher. Por isso é que a família é a célula 
originária de toda a sociedade. 

Símbolos e significado do Advento 
 

 

O tempo do Advento é para toda a Igreja, mo-
mento de mergulhar na liturgia e na mística cris-
tã. Denominamos de Advento o tempo corres-
pondente aos 4 domingos, às 4 semanas antes 
do Natal. Muitas tradições e conteúdos estão re-
lacionados com esse tempo.  
Início do Ano Litúrgico: Para a Igreja Católica, no 
Advento inicia-se o novo ano. O primeiro Domin-
go de Advento é o início do calendário litúrgico 
da Igreja que organiza e determina as comemora-
ções, as celebrações e os principais conteúdos da 

vida comunitária dos católicos. 
Coroa de Advento: A coroa de Advento é feita com ramos verdes, 

geralmente envolvida por uma fita vermelha e nela 4 velas são afixadas. 
Ela simboliza e comunica que naquela Igreja, casa, escritório ou qual-
quer espaço em que ela esteja vivem pessoas que se preparam com ale-
gria para celebrar a vinda de Deus ao mundo, o Natal. O círculo da co-
roa: Simboliza a nova aliança de Deus com a humanidade.  Os ramos 
verdes: Os ramos mesmo cortados permanecem verdes por semanas: 
comunicam a esperança, uma esperança que leva a perseverança, uma 
entrega total da vida a Deus. As quatro velas: Uma vela para cada do-
mingo que antecede ao dia 25 de dezembro. As velas da coroa são ace-
sas (a cada domingo mais uma), para iluminar a vigília do Advento, a 
preparação para vinda da luz ao mundo. Simboliza que Jesus Cristo é a 
luz do mundo. Comunica a alegria da vida que procede de Deus, aquela 
que vai além dos limites que a vida no mundo impõe. 

 

in www.domtotal.com 
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- Sacramento do Crisma. A celebração será no domingo, 10 de de-
zembro às 10:30h, na Paróquia de Gaula. 
- Este ano, as ofertas das Missas do Parto e Natal, revertem para as 
necessidades paroquiais e pastorais das paróquias. Na Paróquia da 
Lombada, para a construção do coro alto da capela de São Pedro e 
na Paróquia de Gaula, para as obras da paróquia. 
- 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 pedimos a colaboração da comunidade na 
elaboração, no dia 08 de dezembro. 
- As Missas do Parto têm o seu começo no dia 15 de dezembro, às 
05:30h, na Igreja de Gaula e às 07:00h, na Capela de São Pedro. 
- 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 | 03-12 
  1º domingo do Advento 

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

Segunda-feira | 04-12 ———————— ———————— 

Terça-feira | 05-12 
S. Frutuoso, S. Martinho de 

Dume e S. Geraldo 

18:30h 
19:00h Confissões 

Não há Eucarisia 
Não há cartório 

Quarta-feira | 06-12 
18:30h 

cartório até às 20:00h ———————— 

Quinta-feira | 07-12 
Santo Ambrósio 

15:00h  
na capela do Lar 

———————— 

Sexta-feira | 08-12 
Imaculada Conceição 

10:30h 09:15h 

Sábado | 09-12 18:00h 19:30h  
no Centro de Oração  

DOMINGO | 10-12 
 2º domingo do Advento 

10:30h 
Festa do Crisma 09:15h 


