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É tempo de ser testemunha... 
 

“É tempo de ser esperança…É tempo de ser testemu-
nha de Deus, neste mundo que não sabe amar”. Assim 
reza esta canção do Padre Zezinho.  
Estamos no tempo do Advento, tempo de espera, tem-
po de preparação… Nesta altura do Advento, tempo 
que nos convida à reflexão, à oração, à conversão,  tem-
po de preparação interior para acolher Aquele que é o 
verdadeiro motivo do Natal, Jesus Cristo, estamos real-
mente  a dar sentido a este tempo que antecede a Sua 
vinda? 
Que estamos nós a fazer para que o nosso coração seja 
a manjedoura que irá acolher o Menino Jesus? 

Que estamos nós a fazer, para que a nossa casa seja a gruta onde 
José e Maria podem encontrar abrigo? 

Vamos para a rua e vemos sinais exteriores de festa que nos lem-
bram a proximidade do Natal:  casas, lojas, ruas, enfeitadas com luzes, 
pinheiros, arranjos, presépios, pessoas na azáfama da compra dos pre-
sentes, em convívios, vivendo toda a beleza e magia própria desta épo-
ca… e não há mal nenhum nisso. Também faz parte. 

É verdade que até nos tornamos mais solidários, mais acolhedores, 
mas…a nossa vivência de cristãos está sendo a melhor? Estamos a ver 
Jesus no nosso irmão doente, no que passa necessidades ali ao lado, 
no nosso irmão excluído, marginalizado? 

Que neste tempo tão bonito, nos preparemos espiritualmente para 
receber Aquele que vem em nome do Senhor, Aquele que veio e que 
sempre vem trazer-nos uma mensagem de amor, de paz, de esperan-
ça. “…É tempo de ser testemunha de Deus, neste mundo que não sa-
be amar”  

Anabela Aveiro - Paróquia de Gaula 

Missas do Parto 2017 Missas do Parto 2017 Missas do Parto 2017    

As Missas do Parto têm o seu começo na próxima sexta-feira, 
às 05:30h na Igreja de Gaula e às 07h na Capela de São Pedro. 



2 

2º domingo do Advento 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Mc 1, 1-8                           

 

Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. 
Está escrito no profeta Isaías: «Vou enviar à tua 
frente o meu mensageiro, que preparará o teu ca-
minho. Uma voz clama no deserto: ‘Preparai o ca-
minho do Senhor, endireitai as suas veredas’». 
Apareceu João Baptista no deserto, a proclamar 
um baptismo de penitência para remissão dos pe-
cados. Acorria a ele toda a gente da região da Ju-
deia e todos os habitantes de Jerusalém e eram 

baptizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Jo-
ão vestia-se de pêlos de camelo, com um cinto de cabedal em volta 
dos rins, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E, na sua 
pregação, dizia: «Vai chegar depois de mim quem é mais forte do 
que eu, diante do qual eu não sou digno de me inclinar para desatar 
as correias das suas sandálias. Eu baptizo-vos na água, mas Ele bap-
tizar-vos-á no Espírito Santo».  

 

 Deus convida o homem à transformação e à mudança através desses 
profetas a quem Ele chama e a quem confia a missão de questionar o 
mundo e os homens. Estamos suficientemente atentos aos profetas que 
questionam o nosso estilo de vida e os nossos valores? Damos crédito às 
suas interpelações, ou consideramo-los figuras incomodativas, ultrapas-
sadas e dispensáveis? E nós, constituídos profetas desde o nosso baptis-
mo, sentimo-nos enviados por Deus a interpelar e a questionar o mundo 
e os nossos irmãos? 

O “estilo de vida” de João constitui uma interpelação pelo menos tão 
forte como as suas palavras. É o testemunho vivo de um homem que 
está consciente das prioridades e não dá importância aos aspectos se-
cundários da vida – como sejam a roupa “de marca” ou a alimentação 
cuidada. A nossa vida também está marcada por valores, nos quais 
apostamos e à volta dos quais construímos toda a nossa existência… 
Quais são os valores fundamentais para mim, os valores que marcam as 
minhas decisões e opções? São valores importantes, decisivos, eternos, 
capazes de me dar vida e felicidade, ou são valores efémeros, particula-
res, egoístas e geradores de dependência e escravidão? Como nos situ-
amos frente a valores e a um estilo de vida que contradiz, claramente, 
os valores do Evangelho?  

 

in www.dehonianos.org 
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49 - O que quer dizer vida social?           
 
Na célula social originária da família, a vida social é 
vivida e experimentada na sua origem. A família está 
bem quando vive em diálogo, quando desenvolve 
uma cultura da atenção recíproca e sempre que os 
interesses individuais estão subordinados à comu-
nhão e ao bem-estar de todos. Não é só porque gera 

filhos que a família é criadora, como Deus é criador. Como seres sociais 
de relação, participamos na força criadora de Deus. Por isso, somos 
também responsáveis pela Criação e por cada uma das outras pessoas. 
Cada pessoa é sagrada e inviolável, sempre e em toda a parte. A nossa 
responsabilidade social refere-se também aos ani-
mais, com os quais devemos lidar com amor. Diz 
igualmente respeito à natureza, não deve ser ex-
plorada, mas usada de um modo sustentado e res-
ponsável. No entanto, no centro da Doutrina Social 
Católica está a pessoa humana. Ela é o autêntico 
suporte da sociedade, por isso, a pessoa humana 
tem a prioridade em tudo o que tem a ver com a 
sociedade.  

As três figuras bíblicas do Advento 
 
 

O profeta Isaías – representa o povo da promessa, Israel 
A Igreja, novo povo de Deus, une-se ao povo eleito na “expectação”. 

Isaías convoca o novo povo de Deus a colocar-se em atitude de espera e 
de preparação para o Reino messiânico. 

 
João Batista – 2º domingo 
É o profeta que faz a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. 

Anuncia a vinda do Messias e o mostra presente entre os homens. 
É o que batiza o Messias e o que testemunha a justiça e a verdade. Ele 
próprio é o testemunho de conversão e penitência. Convoca à conver-
são para receberem o Messias e para se preparar ao juízo final. 

 
A Virgem Maria – 4º domingo 
Maria já está grávida do Salvador. Ele já está presente, já 
se manifesta em Maria e por Maria, mas não totalmen-
te.  Ele ainda precisa nascer, ainda precisa de um “lugar”. 
Jesus deseja nascer em cada coração humano. Deseja que 
cada pessoa se torne “mãe” do Senhor. Torna-se “mãe”, 
a exemplo de Maria, quem acolhe sua palavra e a põe em 
prática (S. Francisco). 

 
in www.franciscanos.org.br 



10 a 17 de dezembro 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 

- 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. 
- Missas do Parto: Convidamos as pessoas responsáveis de cada sí-
tio, a trazer algo para partilhar no convívio, sendo este logo após a 
missa, no salão paroquial. 
- Bênção das imagens do menino Jesus, sábado, 23 de dezembro na 
missa. 
- Gaula: magusto paroquial, totalizou o valor de 1100,00€. 
- 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 | 10-12 
  2º domingo do Advento 

10:30h 
Festa do Crisma 09:15h 

Segunda-feira | 11-12 O pároco estará em confissões nas paróquias do arciprestado. 

Terça-feira | 12-12 O pároco estará em confissões nas paróquias do arciprestado. 

Quarta-feira | 13-12 
Santa Luzia 

O pároco estará em confissões nas paróquias do arciprestado. 

09:30h 
cartório até às 11:00h ———————— 

Quinta-feira | 14-12 
São João da Cruz 

15:00h  
na capela do Lar 

———————— 

Sexta-feira | 15-12 05:30h Missa do parto 07h Missa do parto 

Sábado | 16-12 05:30h Missa do parto 07h Missa do parto 

DOMINGO | 17-12 
 3º domingo do Advento 

05:30h Missa do parto 07h Missa do parto 


