
BOLETIM INFORMATIVO DAS PARÓQUIAS DE BOLETIM INFORMATIVO DAS PARÓQUIAS DE GAULA GAULA E E LOMBADALOMBADA  

nº 53 - 07 de janeiro de 2018 -  1ª semana do Tempo Comum 

 

O melhor presente: Jesus 
 

 

Neste dia em que se celebra a manifestação 
de Jesus à humanidade no rosto dum Meni-
no, quero dizer-te: Obrigado Pai pois deste-
me o melhor presente: Jesus!  
• Ele é o que cura, quando preciso de saú-
de;  
• Ele é a alegria, quando me sinto triste;  
• Ele é o amigo, quando me sinto só;  

• Ele é a luz, quando me sinto perdida na escuridão;  
• Ele é o amor, quando preciso de amor.  
• Ele é a força, quando me sinto sem coragem;  
• Ele é o poder, quando me sinto fraca;  
• Ele é a liberdade, quando me sinto presa ao pecado.  
Que na nossa caminhada, o exemplo dos Magos nos ajude: a le-

vantar os nossos olhos para a luz, de modo a seguirmos os anseios 
do nosso coração; a que nunca nos contentemos com uma vida sem 
sentido, mas que procuremos o bom, o verdadeiro, o belo, em Je-
sus e a não nos deixarmos enganar pelas aparências, por aquilo que 
aos olhos é grande, sábio e poderoso! E tal como os Magos o fize-
ram, deixa que ofereça a este Menino o ouro da nossa fé, o incenso 
do nosso louvor e a mirra dos nossos sofrimentos!  

  

Susana Vieira - Paróquia de Gaula 

Festa de Santo Antão Festa de Santo Antão Festa de Santo Antão ---   Paróquia de GaulaParóquia de GaulaParóquia de Gaula   

dia 21 de janeiro, domingo, às 10:30h, com procissão,  
seguida da bênção dos animais às 12:00h, no adro da igreja. 
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Domingo da Epifania do Senhor 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 2, 1-12                              

 

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias 
do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns 
Magos vindos do Oriente. «Onde está – pergunta-
ram eles – o rei dos judeus que acaba de nascer? 
Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá
-l’O». Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou per-
turbado e, com ele, toda a cidade de Jerusalém. 
Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escri-
bas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o 
Messias. Eles responderam: «Em Belém da Judeia, 
porque assim está escrito pelo Profeta: ‘Tu, Belém, 
terra de Judá, não és de modo nenhum a menor 

entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que 
será o Pastor de Israel, meu povo’». Então Herodes mandou chamar 
secretamente os Magos e pediu-lhes informações precisas sobre o 
tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a 
Belém e disse-lhes: «Ide informar-vos cuidadosamente acerca do 
Menino; e, quando O encontrardes, avisai-me, para que também eu 
vá adorá-l’O». Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estre-
la que tinham visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre o 
lugar onde estava o Menino. Ao ver a estrela, sentiram grande ale-
gria. Entraram na casa, viram o Menino com Maria, sua Mãe, e, pros-
trando-se diante d’Ele, adoraram-n’O. Depois, abrindo os seus te-
souros, ofereceram-Lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E, avisa-
dos em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressa-
ram à sua terra por outro caminho. 

 
 

 Em primeiro lugar, meditemos nas atitudes das várias personagens 
que Mateus nos apresenta em confronto com Jesus: os “magos”, He-
rodes, os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo… Diante de 
Jesus, o libertador enviado por Deus, estes distintos personagens assu-
mem atitudes diversas, que vão desde a adoração (os “magos”), até à 
rejeição total (Herodes), passando pela indiferença (os sacerdotes e os 
escribas: nenhum deles se preocupou em ir ao encontro desse Messias 
que eles conheciam bem dos textos sagrados). Identificamo-nos com 
algum destes grupos? Não é fácil “conhecer as Escrituras”, como pro-
fissionais da religião e, depois, deixar que as propostas e os valores de 
Jesus nos passem ao lado? 

Os “magos” são apresentados como os “homens dos sinais”, que 
sabem ver na “estrela” o sinal da chegada da libertação… Somos pes-
soas atentas aos “sinais” – isto é, somos capazes de ler os aconteci-
mentos da nossa história e da nossa vida à luz de Deus? Procuramos 
perceber nos “sinais” que aparecem no nosso caminho a vontade de 
Deus? 

in www.dehonianos.org 
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53 - Porque é que o Homem pensa para além de si 
mesmo?             
 
No conjunto da natureza, só o Homem está aber-
to ao infinito; só ele pode imaginar Deus e está 
sedento de respostas definitivas. A filosofia diz: o 
Homem está aberto à TRANSCENDÊNCIA, ele po-
de superar-se a si mesmo. O Homem só pode al-

cançar verdadeiramente o sentido de si mesmo na medida em que 
reconhecer e compreender algo que é distinto, maior e mais impor-
tante do que ele mesmo: Deus, a fonte 
de toda a vida. Porque o Homem está 
aberto a Deus, pode também estar aber-
to aos outros homens e mostrar-lhes o 
seu valor. Comunidade, diálogo e reco-
nhecimento do outro conduzem o Ho-
mem para mais perto de si mesmo .    

ANÚNCIO DAS CELEBRAÇÕES MÓVEIS 2018  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e manifestar-se-

á sempre no meio de nós, até à sua vinda no fim dos tempos. Nos rit-
mos e nas vicissitudes do tempo recordamos e vivemos os mistérios da 
salvação. O centro de todo o ano litúrgico, é o Tríduo do Senhor crucifi-
cado, sepultado e ressuscitado, que culminará no Domingo da Páscoa, 
este ano a 1 de Abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja 
torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu 
o pecado e a morte. Da Páscoa derivam todos os dias santos: as Cinzas, 
início da Quaresma, a 14 de Fevereiro; a Ascensão do Senhor, a 13 de 
Maio; o Pentecostes, a 20 de Maio; o primeiro Domingo do Advento, a 2 
de Dezembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos Apósto-
los, dos Santos e na Comemoração dos Fiéis Defuntos, a Igreja peregri-
na sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo, que era, que é e 
que há-de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos sécu-
los dos séculos. R. Amen. 

in www.liturgia.pt 



07 a 14 de janeiro de 2018 

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 

- Renúncia do Advento: Neste domingo,  dia 07 de janeiro (Epifania do 
Senhor) o ofertório será destinado ao Fundo Social Diocesano que tem 
como destino ajudar as famílias mais desfavorecidas da nossa Diocese. 
- Visita aos idosos e doentes: Paróquia da Lombada de 09 a 11 de janeiro e 
Paróquia de Gaula de 16 a 18 de janeiro.  
- Encontro com os colaboradores que organizam a festa dos Reis, da Pa-
róquia de Gaula, na próxima quinta-feira, dia 18 de janeiro às 19:30h, no 
salão paroquial. 
- Festa dos Reis, dia 20 de janeiro, sábado, no salão paroquial de Nossa 
Senhora da Luz em Gaula, às 19:30h. 
- Semana de atualização do Clero, Leigos e Religiosos: 22 a 25 de 
janeiro. 
- 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 | 07 jan. 
Epifania do Senhor 

10:30h 09:15h 

Segunda-feira | 08 jan. 
Baptismo do Senhor 

———————— ———————— 

Terça-feira | 09 jan. ———————— 18:30h 
Cartório até às 20h 

Quarta-feira | 10 jan. 
18:30h 

Cartório até às 20h 
———————— 

Quinta-feira | 11 jan. 15:00h  
na capela do Lar  ———————— 

Sexta-feira | 12 jan. 09:30h ———————— 

Sábado | 13 jan. 18:00h 19:30h 
no Centro de Oração  

DOMINGO | 14 jan. 
2º domingo do Tempo Comum 

10:30h 09:15h 


