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Seduziste-me Senhor… 
 

Neste fim de tarde, do novo ano que agora começa, fecho 
os meus olhos e digo: “Eis-me aqui Senhor: Não te vou falar do 
ano velho, porque tu sabes…quero pedir perdão, pela minha 
falta de fidelidade para contigo, por te desiludir, pelas vezes 
que ignorei a tua presença, por não ter aproveitado os dons 
que me concedes–te, por me ter esquecido de Ti em alguns 
momentos importantes da minha vida…  
Mas quero dizer-te baixinho, a experiência de viver sem Ti, não 
me deixou saudades… Quero louvar as situações difíceis, onde 
fui posta à prova e ensinaste-me a aceitá-las, dando-me a capa-
cidade de as superar… 
Obrigado Senhor, por me teres criado, por tudo o que me pro-
porcionas em cada segundo da minha vida, pelos desafios que 
me colocas, por me surpreenderes, por me perdoares, por se-
res paciente comigo, por me levantares quando caio e por sen-
tir que És o meu melhor Amigo.” 

Há alguns anos, nas minhas férias, tive a oportunidade de visitar um país da 
América Latina. Como era fim de semana saímos até a capital, sem programa, 
mas com vontade de participar numa missa carismática. Dirigimo-nos a catedral 
local e manifestamos a nossa vontade, mas a religiosa que nos recebeu informou 
que não haveria eucaristia naquele dia.  Então, decidimos visitar o Santíssimo Sa-
cramento, que se encontrava exposto na capela lateral à catedral. A determinada 
altura, a porta abriu-se e a religiosa comunicou que acabava de chegar à catedral 
o responsável máximo da renovação carismática, de toda a América Latina e que 
iria celebrar a eucaristia. Ainda incrédulos, dirigimo-nos para a catedral para parti-
cipar na Santa Missa, onde estavam, o Assistente da Renovação Carismática, um 
sacerdote, a religiosa e uma jornalista que acompanhava a missão. 

Convidaram-nos para subirmos para o altar, porque não havia mais ninguém 
naquela enorme catedral. Participarmos na celebração em redor do altar, foi uma 
experiência maravilhosa e única. Jesus Vivo esteve presente e deu-nos a Sua ver-
dadeira paz.  Como estávamos visivelmente emocionados, com a graça que nos 
tinha sido concedida, um dos sacerdotes veio ter connosco e disse-nos ao ouvido: 
“Jesus ama-vos muito! ” 

  
Mafalda Teixeira - Paróquia da Lombada 

Semana de oração pela unidade dos cristãosSemana de oração pela unidade dos cristãosSemana de oração pela unidade dos cristãos   

de 18 a 25 de janeiro de 2018 
Tema: A tua mão, Senhor, é poderosa! (Ex 15, 6). 
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2º domingo do Tempo Comum 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Jo 1, 35-42                               

 

Naquele tempo, estava João Baptista com dois 
dos seus discípulos e, vendo Jesus que passava, 
disse: «Eis o Cordeiro de Deus». Os dois discípulos 
ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram Je-
sus. Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que O 
seguiam, disse-lhes: «Que procurais?». Eles respon-
deram: «Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde mo-
ras?». Disse-lhes Jesus: «Vinde ver». Eles foram ver 
onde morava e ficaram com Ele nesse dia. Era por 
volta das quatro horas da tarde. André, irmão de 
Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e segui-

ram Jesus. Foi procurar primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: 
«Encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ –; e levou-o a Je-
sus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: «Tu és Simão, filho de 
João. Chamar-te-ás Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’. 

 
 

 O Evangelho deste domingo diz-nos, antes de mais, o que é ser cris-
tão… A identidade cristã não está na simples pertença jurídica a uma insti-
tuição chamada “Igreja”, nem na recepção de determinados sacramentos, 
nem na militância em certos movimentos eclesiais, nem na observância de 
certas regras de comportamento dito “cristão”… O cristão é, simples-
mente, aquele que acolheu o chamamento de Deus para seguir Jesus Cris-
to. 

O nosso texto sugere também que essa adesão só pode ser radical e 
absoluta, sem meias tintas nem hesitações. Os dois primeiros discípulos 
não discutiram o “ordenado” que iam ganhar, se a aventura tinha futuro 
ou se estava condenada ao fracasso, se o abandono de um mestre para 
seguir outro representava uma promoção ou uma despromoção, se o que 
deixavam para trás era importante ou não era importante; simplesmente 
“seguiram Jesus”, sem garantias, sem condições, sem explicações supér-
fluas, sem “seguros de vida”, sem se preocuparem em salvaguardar o fu-
turo se a aventura não desse certo. A aventura da vocação é sempre um 
salto, decidido e sereno, para os braços de Deus. 

 O encontro com Jesus nunca é um caminho fechado, pessoal e sem 
consequências comunitárias… Mas é um caminho que tem de me levar ao 
encontro dos irmãos e que deve tornar-se, em qualquer tempo e em qual-
quer circunstância, anúncio e testemunho. Quem experimenta a vida e a 
liberdade que Cristo oferece, não pode calar essa descoberta; mas deve 
sentir a necessidade de a partilhar com os outros, a fim de que também 
eles possam encontrar o verdadeiro sentido para a sua existência. 
“Encontrámos o Messias” deve ser o anúncio jubiloso de quem fez uma 
verdadeira experiência de vida nova e verdadeira e anseia por levar os ir-
mãos a uma descoberta semelhante.  

in www.dehonianos.org 
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54 - O que é que faz com que cada ser humano 
seja único?              
 
Cada ser humano é único porque Deus quis que 
ele fosse uma pessoa irrepetível, criada por amor 
e redimida ainda com mais amor. Isto mostra-nos 
que dignidade o Homem tem e como é importan-
te tomá-lo muito seriamente como pessoa e tratá-

lo com o maior respeito. Esta exigência va-
le também para os sistemas políticos e para 
as instituições. Elas não devem só respeitar 
a liberdade e a dignidade da pessoa. Elas 
devem contribuir para um desenvolvimen-
to abrangente de cada pessoa. Uma comu-
nidade não pode excluir do desenvolvimen-
to indivíduos ou grupos inteiros.    

SANTO ANTÃO PATRONO DOS ANIMAIS  
 

 
Santo Antão do Deserto foi um santo cristão ori-
ginário do Egito, nascido em 251 e falecido a 356, 
com 105 anos de idade. 
Pelos 20 anos, Antão deu os seus numerosos 
bens aos pobres, fundou uma comunidade de 
eremitas e partiu para o deserto, para o monte 
Pispir, perto do Nilo, onde terá sido tentado in-
cessantemente pelo diabo, mas sempre sem su-
cesso. Esta luta contra o demónio inspirou mui-
tas obras de literatura e de pintura. 
Santo Antão, o Grande, rumou ainda ao monte 
Kolzim, entre o Mar Vermelho e o Nilo, onde fun-
dou o mosteiro Dayr Mari Antonios, ainda exis-

tente. O seu amigo Santo Atanásio tornou-se no seu biógrafo, es-
crevendo a sua hagiografia, que aponta a data de falecimento de 
Antão para o ano 356 d.C. 

Paulo de Tebas, o primeiro eremita, terá assistido Antão na mor-
te e guardado a sua túnica de folhas de palmeira como relíquia. 

Santo Antão é o padroeiro do deserto e dos animais. A sua festa 
é celebrada a 17 de janeiro. 

in www.calendarr.com 



14 a 21 de janeiro de 2018 

Responsável: Pároco; Colaboradores: Leigos das paróquias de Gaula e Lombada 
Morada: Sítio do Povo, 9100-070, Gaula 

Telefone: 291 651 972 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 

- Visita aos idosos e doentes: 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 oração pela unidade dos cristãos de 18 a 25 de janeiro. 
- Semana de atualização do Clero, Leigos e Religiosos: Clero de 22 a 25 de 
janeiro, Leigos e Religiosos de 22 a 24 de janeiro na Igreja do Colégio, às 
19:30h. 
- Formação Arciprestal de Acólitos, no salão paroquial de Santa Cruz, dia 
10 de fevereiro. Inscrições abertas.  
- 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 | 14 jan. 
2º domingo do Tempo Comum 

10:30h 09:15h 

Segunda-feira | 15 jan. ———————— ———————— 

Terça-feira | 16 jan. ———————— 18:30h 
Cartório até às 20h 

Quarta-feira | 17 jan. 
Santo Antão 

18:30h 
Cartório até às 20h 

———————— 

Quinta-feira | 18 jan. 15:00h  
na capela do Lar  ———————— 

Sexta-feira | 19 jan. 09:30h ———————— 

Sábado | 20 jan. 18:00h Não há Eucaristia 
no Centro de Oração  

DOMINGO | 21 jan. 
3º domingo do Tempo Comum 

10:30h 
Festa das Bem Aventuranças 
Festa de S. Antão 

09:15h 
Festa das Bem Aventuranças 


