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Menino Jesus coloca no sapatinho…  
 
 

Menino Jesus, este ano quero pe-
dir-Te algo diferente. Face aos aconteci-
mentos recentes no mundo, peço-Te 
não para mim, mas para todos nós. 
Coloca em cada sapatinho um coração 
puro capaz de amar o próximo, onde 
brote carinho, amizade, companheiris-
mo, doação, pois assim seremos capazes 
de sentir no outro o Tua presença.  

Coloca em cada sapatinho a Paz, a de estarmos bem connosco 
próprios, sem egoísmos, sem inveja, sem ódios, sem vaidades, sem 
violência,… Se começarmos por dentro de nós a construir uma pes-
soa melhor, estaremos também a construir um mundo melhor para 
a nossa família, para os nossos amigos, colegas, para todos! 

Coloca em cada sapatinho a Saúde, a saúde física, para que todos 
tenham acesso aos cuidados médicos, mas também e especialmen-
te a espiritual. Neste mundo global, no qual o fio condutor é o di-
nheiro e o materialismo, faz com que Tu sejas o nosso fio condutor, 
para que nunca nos percamos de Ti, pois sei, que se em cada um de 
nós estiveres presente seremos mais fortes e com a nossa Fé sere-
mos capazes de ultrapassar todas as dificuldades. 

Desejo, Menino Jesus, que neste Natal todos tenhamos um sapa-
tinho recheado! 

  
Elisabete Rodrigues - Paróquia da Lombada 

Missa do Galo 2017 Missa do Galo 2017 Missa do Galo 2017    

Dia 24 de dezembro, celebração com o auto de Natal  
às 21h na Capela de São Pedro e às 23:30h na Igreja de Gaula. 
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3º domingo do Advento 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
 Jo 1, 6-8.19-28                            

 

Apareceu um homem enviado por Deus, chamado 
João. Veio como testemunha, para dar testemu-
nho da luz, a fim de que todos acreditassem por 
meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar tes-
temunho da luz. Foi este o testemunho de João, 
quando os judeus lhe enviaram, de Jerusalém, sa-
cerdotes e levitas, para lhe perguntarem: «Quem 
és tu?». Ele confessou a verdade e não negou; ele 
confessou: «Eu não sou o Messias». Eles pergunta-

ram-lhe: «Então, quem és tu? És Elias?». «Não sou», respondeu ele. 
«És o Profeta?». Ele respondeu: «Não». Disseram-lhe então: «Quem 
és tu? Para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram, 
que dizes de ti mesmo?». Ele declarou: «Eu sou a voz do que clama 
no deserto: ‘Endireitai o caminho do Senhor’, como disse o profeta 
Isaías». Entre os enviados havia fariseus que lhe perguntaram: 
«Então, porque baptizas, se não és o Messias, nem Elias, nem o Pro-
feta?». João respondeu-lhes: «Eu baptizo na água, mas no meio de 
vós está Alguém que não conheceis: Aquele que vem depois de 
mim, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias». 
Tudo isto se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava 
a baptizar. 

 

 A “voz”, através da qual Deus fala, convida-nos a endireitar “o cami-
nho do Senhor”. É, na linguagem do Evangelho segundo João, um convite 
a deixar “as trevas” e a nascer para “a luz”. Implica abandonar a mentira, 
os comportamentos egoístas, as atitudes injustas, os gestos de violência, 
os preconceitos, a instalação, o comodismo, a auto-suficiência, tudo o que 
desfeia a nossa vida, nos torna escravos e nos impede de chegar à verda-
deira felicidade. Em termos pessoais, quais são as mudanças que eu tenho 
de operar na minha existência para passar das “trevas” para a “luz”? O 
que é que me escraviza e me impede de ser plenamente feliz? O que é que 
na minha vida gera desilusão, frustração, desencanto, sofrimento?  

Jesus marca, realmente, a minha existência? Os valores que Ele veio 
propor têm peso e impacto nas minhas decisões e opções? Quando cele-
bro o nascimento de Jesus, celebro um acontecimento do passado que 
deixou a sua marca na história, ou celebro o encontro com alguém que é 
“a luz” que ilumina a minha existência e que enche a minha vida de paz, 
de alegria, de liberdade?  

in www.dehonianos.org 
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50 - O que é que representa um fardo para a pessoa?            
 
A pessoa e a sua dignidade estão expostas a múlti-
plas lesões e ameaças. O momento decisivo da de-
sordem e da destruição é o que se chama pecado. 
Adão, que no «pecado original» desprezou o Manda-
mento de Deus, é de certo modo o protótipo do Ho-
mem que nada mais pode fazer do que pecar e ma-

goar. Todos nós somos Homens e todos somos pecadores. Magoamos 
os outros através do nosso modo pecaminoso de 
viver. Porque assim é, a Terra já não é nenhum pa-
raíso. De facto, podemos em cada momento dizer 
não ao pecado; no entanto, o poder do pecado 
atinge o nosso centro mais íntimo onde habita a 
liberdade. É assim que praticamos deliberadamen-
te o mal. Voltamo-nos livremente contra a vontade 
de Deus e separamo-nos assim da fonte da vida, de 
Deus.  

“Renúncia do Advento” será para ajudar  
quem entre nós mais necessita 

 
 

A diocese do Funchal vai destinar a 
“renúncia do Advento” deste ano ao Fundo 
Social Diocesano, para fazer face “as múlti-
plas necessidades e solicitações sentidas 
entre nós”. A recolha das ofertas será feita 
nas missas dos próximos dias 6 e 7 de Janei-
ro, Festa da Epifania do Senhor. 
Na homilia da Solenidade da Imaculada Con-

ceição, o bispo do Funchal apelou, por isso, aos fiéis, para que 
“partilhemos, pois, com generosidade e amor solidário, a nossa ajuda 
para com os mais carenciados”, porque disse, “tudo o que oferecemos 
com amor e alegria transforma-se para nós, em verdadeira bênção e 
fonte de graças”. Além disso, “não esqueçamos: a quadra do Natal tem 
sempre a marca da solidariedade e da fraternidade cristã, que se traduz 
em gestos, gestos concretos da presença e apoio a quem mais necessi-
ta”. 

Referindo-se ao Advento, o prelado desejou que “neste tempo de 
espera e de caminho para o Natal do Senhor, tecido de luz e de som-
bras, sejamos anúncio luminoso do Amor insondável do nosso Deus.” E 
que “a Imaculada Conceição, a Virgem cheia de Graça, Senhora do silên-
cio e da escutada Palavra, do “Sim” e ajuda generosa aos outros, inter-
ceda por nós junto de Deus, nos abençoe e nos envolva na Sua Luz”. 

 
in www.jornaldamadeira.com 



17 a 24 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 necessida-
des 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 sítio, a trazer 
algo para partilhar no convívio, sendo este logo após a missa, no salão paroqui-
al. 
- Bênção das imagens do Menino Jesus, sábado, 23 de dezembro na missa. 
- Limpeza da Igreja de Gaula para o Natal, dia 20 de dezembro (quarta-feira) 
após o convívio da Missa do Parto. Convocam-se todos os grupos de ornamen-
tação e limpeza! Pedimos também a oferta de sapatinhos para ornamentar a 
igreja. 
- 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. Pre-
ço por pessoa em quarto duplo: 1818,00€ e em single: +352,00€.  

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 17-12 
 3º domingo do Advento 

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

Segunda-feira | 18-12 05:30h Missa do parto 07h Missa do parto 

Terça-feira | 19-12 05:30h Missa do parto 
07h Missa do parto 

Não há cartório 

Quarta-feira | 20-12 
05:30h Missa do parto 

Não há cartório 
07h Missa do parto 

Quinta-feira | 21-12 
05:30h Missa do parto 

15h na capela do Lar  
07h Missa do parto 

Sexta-feira | 22-12 05:30h Missa do parto 
07h Missa do parto 

19:30h Missa do parto 
no Centro de Oração  

Sábado | 23-12 05:30h Missa do parto 07h Missa do parto 
12:30h | Matrimónio 

DOMINGO | 24-12 
 4º domingo do Advento 

———————— ———————— 

DOMINGO | 24-12 
Noite de Natal 

23:30h Auto de natal 
00:00h missa 

21h Auto de natal 
21:30h missa 


