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A nossa Humanidade na Divindade de Jesus 
 

 

Já estamos no Natal do Senhor. Após qua-
tro semanas de preparação com o Advento, 
vamos receber nos nossos corações e nas 
nossas casas, o Menino Deus. Para entender o 
Natal é necessário ter fé, pois senão seria  um 
feriado como tantos outros no nosso calendá-

rio. Natal é o grande momento da paz em que, em torno do recém-
nascido, o divino (os anjos) e o humano (Maria, José e os pastores), céu 
e terra, se unem num silêncio adorador. “Porque um menino nas-
ceu para nós, um filho nos foi dado.” (Is 9,5-6) Celebremos o Natal, te-
nhamos no coração aquilo que é essencial: o amor, a amizade, o perdão 
e a reconciliação. Silenciemos o nosso interior e não nos esqueçamos do 
aniversariante, Jesus! Ele é o centro da nossa vida. É a luz que ilumina 
todas as trevas.  

Lembremo-nos dos que sofrem ou estão na solidão. Se pudermos, 
troquemos presentes lembrando o que escreveu o Papa Emérito Bento 
XVI: “Todos os presentes de Natal deveriam ter algo da dádiva primordi-
al, Jesus Cristo, daquele gesto do amor de Deus que em última análise 
não poderia e não queria dar menos do que a si mesmo. Pouco interessa 
se um presente é caro ou barato; quem não é capaz de dar com ele uma 
parte de si mesmo, sempre dá de menos”. Porque o maior presente que 
poderíamos receber, o céu já nos deu, na Noite Santa, Deus deu-se a si 
mesmo nascendo como uma frágil criança.  

Que o Menino Jesus possa encontrar as portas dos nossos corações 
abertas para fazer nesse local a sua morada! Feliz Natal! 

  
Padre Hélder Gonçalves 

Missa de ano novo Missa de ano novo Missa de ano novo ---   01 de janeiro 201801 de janeiro 201801 de janeiro 2018   
 

às 10:00h na Capela de São Pedro e às 10:30h na Igreja de Gaula. 
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4º domingo do Advento 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
 Lc 1, 26-38                             

 

Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado por 
Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a 
uma Virgem desposada com um homem chamado 
José, que era descendente de David. O nome da 
Virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, 
disse o Anjo: «Ave, cheia de graça, o Senhor está 
contigo». Ela ficou perturbada com estas palavras 
e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o 
Anjo: «Não temas, Maria, porque encontraste gra-

ça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um Filho, a quem porás 
o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo. 
O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai David; reinará eterna-
mente sobre a casa de Jacob e o seu reinado não terá fim». Maria 
disse ao Anjo: «Como será isto, se eu não conheço homem?». O Anjo 
respondeu-lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo 
te cobrirá com a sua sombra. Por isso o Santo que vai nascer será 
chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também 
um filho na sua velhice e este é o sexto mês daquela a quem chama-
vam estéril; porque a Deus nada é impossível». Maria disse então: 
«Eis a escrava do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra». 

 

 Neste domingo que precede o Natal de Jesus, a história de Maria mos-
tra como é possível fazer Jesus nascer no mundo: através de um “sim” 
incondicional aos projectos de Deus. É preciso que, através dos nossos 
“sins” de cada instante, da nossa disponibilidade e entrega, Jesus possa 
vir ao mundo e oferecer aos nossos irmãos – particularmente aos pobres, 
aos humildes, aos infelizes, aos marginalizados – a salvação e a vida de 
Deus.  

 É possível alguém entregar-se tão cegamente a Deus, sem reservas, 
sem medir os prós e os contras? Como é que se chega a esta confiança 
incondicional em Deus e nos seus projectos? Naturalmente, não se chega 
a esta confiança cega em Deus e nos seus planos sem uma vida de diálo-
go, de comunhão, de intimidade com Deus. Maria de Nazaré foi, certa-
mente, uma mulher para quem Deus ocupava o primeiro lugar e era a prio-
ridade fundamental. Maria de Nazaré foi, certamente, uma pessoa de ora-
ção e de fé, que fez a experiência do encontro com Deus e aprendeu a 
confiar totalmente n’Ele. No meio da agitação de todos os dias, encontro 
tempo e disponibilidade para ouvir Deus, para viver em comunhão com 
Ele, para tentar perceber os seus sinais nas indicações que Ele me dá dia a 
dia?   

in www.dehonianos.org 
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51 - O pecado também tem uma dimensão social?            
 
O pecado é sempre um ato consciente e livre de uma 
pessoa, mas que tem consequências também no campo 
das relações e na sociedade em geral. Por isso é que o 
pecado tem simultaneamente uma dimensão pessoal e 
uma dimensão social: é mau para a própria pessoa, mas 
fere igualmente a sociedade e danifica os outros, «e 
assim reforça-se e expande-se, e torna-se fonte de ou-

tros pecados, condicionando os comportamentos dos Homens» (SRS, 36). 
Basta tomar como exemplo os sistemas políticos que exercem um poder 
ilegítimo ou que não protegem as minorias. O pecado nunca é uma fatalida-
de, e até as estruturas pecaminosas são alteráveis. Re-
conhecer e identificar o pecado é o primeiro passo pa-
ra que alguém se possa libertar dele. Jesus Cristo veio 
para nos libertar da prisão do pecado. A Criação, que 
estava envolvida pelo pecado, foi liberta por Jesus 
Cristo para o amor e para a justiça. A «civilização do 
amor» começa com a conversão do indivíduo e com a 
sua reconciliação com Deus.   

Natal sem Jesus é festa «vazia», diz o Papa 
 

 

O Papa Francisco afirmou que um Natal 
sem Cristo é uma festa “vazia”, ao abenço-
ar as imagens do Menino Jesus levadas pe-
las crianças de Roma. 
“Quando rezardes em casa, diante do pre-
sépio com os vossos familiares, deixai-vos 
atrair pela ternura do Menino Jesus, nasci-
do pobre e frágil no meio de nós, para dar-
nos o seu amor: este é o verdadeiro Natal. 

Se tirarmos Jesus, o que é que fica do Natal? Uma festa vazia”, defen-
deu, perante milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro. 

“Não tirem Jesus do Natal, Jesus é o centro do Natal, Jesus é o ver-
dadeiro Natal. Entendido?”, acrescentou. 

A bênção dos ‘Bambinelli’, as imagens de Jesus, que vão ser coloca-
das nos presépios, acontece no terceiro domingo de Advento. 
“Agradeço-vos pela vossa presença alegre e desejo-vos um Bom Natal”, 
disse Francisco, que celebrava o seu 81.º aniversário. Na Praça de São 
Pedro ouviram-se, por isso, os “parabéns”, cantados pelos visitantes e 
peregrinos ali reunidos, votos que estavam também escritos em letras 
gigantes. “Muito obrigado, muito obrigado”, respondeu Francisco. 

O Papa começou por apresentar a “alegria, oração e gratidão” como 
atitudes fundamentais para a preparação do Natal, realçando que a mis-
são de Jesus consiste “na libertação do pecado e das escravidões pesso-
ais e sociais que ele produz”. 

 
in www.agencia.ecclesia.pt 
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- Bênção das crianças, na missa de quinta-feira, às 18h. 
- Bênção das famílias, no próximo domingo, 31 de dezembro. 
- Renúncia do Advento: No domingo,  dia 07 de janeiro (Epifania do Se-
nhor) o ofertório será destinado, ao Fundo Social Diocesano que tem co-
mo destino ajudar as famílias mais desfavorecidas da nossa Diocese. 
- 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€. 
 

A equipa da “Semente” deseja-vos, um feliz Natal e um 
ano novo de 2018, cheio  das bênçãos do Deus Menino! 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 24-12 
Noite de Natal 

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

21h Auto de natal 
21:30h missa 

Segunda-feira | 25-12 
Dia de Natal 

11:00h 10:00h 

Terça-feira | 26-12 
Santo Estêvão 

10:30h 
10:00h 
19:00h 

no Centro de Oração  

Quarta-feira | 27-12 
São João, Evangelista 

15:00h  
na capela do Lar  ———————— 

Quinta-feira | 28-12 
Santos Inocentes 

19:00h 19:00h 

Sexta-feira | 29-12 09:30h ———————— 

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

DOMINGO | 31-12 
Sagrada Família 

10:30h 10:00h 

Segunda-feira | 01-01 
Santa Maria Mãe de Deus 

10:30h 10:00h 


