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Escuta a Deus 
 

Muitos são os meios pelos quais Deus está procu-
rando revelar-se a nós e levar-nos à comunhão com 
Ele. A natureza fala incessantemente aos nossos 
sentidos. O coração aberto ficará impressionado 
com o amor e glória de Deus revelados nas obras 
das Suas mãos. O ouvido atento pode ouvir e en-
tender as comunicações de Deus por meio das coi-
sas da natureza. Os campos verdes, as árvores im-
ponentes, os botões e as flores, a nuvem que pas-

sa, a chuva que cai, o regato que murmura e as glórias do firmamento, 
falam aos nossos corações e convidam-nos a familiarizarmo-nos com 
Aquele que os fez a todos. Se estivermos dispostos a ouvir, as obras de 
Deus nos ensinarão preciosas lições de obediência e confiança. Deus cuida 
de cada uma das coisas que criou e as sustenta. 

Quando os homens saem para a sua lida diária, quando se entregam à 
oração, quando se deitam à noite e quando se levantam pela manhã; 
quando o rico festeja em seu palácio ou quando o pobre reúne os seus 
filhos ao redor da sua escassa mesa, o Pai Celestial vigia ternamente sobre 
cada um. Nenhuma lágrima é derramada sem que Ele note. Não há sorriso 
que não perceba. Se crêssemos nisso plenamente, todas as ansiedades 
injustificáveis seriam descartadas. As nossas vidas não seriam tão cheias 
de desapontamentos e gozaríamos então um descanso de alma ao qual 
muitos têm estado alheios.  

Por fim, expulsemos de nós todos os demónios que nos fazem escra-
vos do pecado e nos afastam de Deus. Sejam grandes ou pequenas as 
nossas falhas ponhamos tudo nas mãos do Senhor, que por meio da Sua 
Graça, nos animará novamente a sermos felizes!  

 Como  encontrar a Paz Interior - Ellen G. White - Escuta a Deus 
 

Manuel Melim - Paróquia da Lombada 

Oiça a semente | rádio  
nas páginas do Facebook  

da Paróquia de Gaula ou Paróquia da Lombada. 
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4º domingo do Tempo Comum 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Mc 1, 21-28                               

 

Jesus chegou a Cafarnaum e quando, no sábado 
seguinte, entrou na sinagoga e começou a ensinar, 
todos se maravilhavam com a sua doutrina, por-
que os ensinava com autoridade e não como os 
escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem 
com um espírito impuro, que começou a gritar: 
«Que tens Tu a ver connosco, Jesus Nazareno? Vie-
ste para nos perder? Sei quem Tu és: o Santo de 
Deus». Jesus repreendeu-o, dizendo: «Cala-te e sai 
desse homem». O espírito impuro, agitando-o vio-
lentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Fica-

ram todos tão admirados, que perguntavam uns aos outros: «Que 
vem a ser isto? Uma nova doutrina, com tal autoridade, que até 
manda nos espíritos impuros e eles obedecem-Lhe!». E logo a fama 
de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. 

 
 

O “homem com um espírito impuro” representa todos os homens e 
mulheres, de todas as épocas, cujas vidas são controladas por esquemas 
de egoísmo, de orgulho, de auto-suficiência, de medo, de exploração, de 
exclusão, de injustiça, de ódio, de violência, de pecado. É essa humanida-
de prisioneira de uma cultura de morte, que percorre um caminho à mar-
gem de Deus e das suas propostas, que aposta em valores efémeros e 
escravizantes ou que procura a vida em propostas falíveis ou efémeras. O 
Evangelho de hoje garante-nos, porém, que Deus não desistiu da humani-
dade, que Ele não Se conforma com o facto de os homens trilharem cami-
nhos de escravidão, e que insiste em oferecer a todos a vida plena. 

Para Marcos, a proposta de Deus torna-se realidade viva e actuante em 
Jesus. Ele é o Messias libertador que, com a sua vida, com a sua palavra, 
com os seus gestos, com as suas acções, vem propor aos homens um pro-
jecto de liberdade e de vida. Ao egoísmo, Ele contrapõe a doação e a par-
tilha; ao orgulho e à auto-suficiência, Ele contrapõe o serviço simples e 
humilde a Deus e aos irmãos; à exclusão, Ele propõe a tolerância e a mise-
ricórdia; à injustiça, ao ódio, à violência, Ele contrapõe o amor sem limites; 
ao medo, Ele contrapõe a liberdade; à morte, Ele contrapõe a vida. O pro-
jecto de Deus, apresentado e oferecido aos homens nas palavras e acções 
de Jesus, é verdadeiramente um projecto transformador, capaz de reno-
var o mundo e de construir, desde já, uma nova terra de felicidade e de 
paz. É essa a Boa Nova que deve chegar a todos os homens e mulheres da 
terra. 

A luta contra os “demónios” que desfeiam o mundo e que escravizam 
os homens nossos irmãos é sempre um processo doloroso, que gera con-
flitos, divisões, sofrimento; mas é, também, uma aventura que vale a pena 
ser vivida e uma luta que vale a pena travar. Embarcar nessa aventura é 
tornar-se cúmplice de Deus na construção de um mundo de homens li-
vres.  

in www.dehonianos.org 
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56 - De quanta liberdade tem o Homem necessidade? 
 
A liberdade é um valor fundamental. Ser livre e agir 
em liberdade é um direito fundamental do Homem. 
Somente quando eu decido livremente é que assumo 
a total responsabilidade pelos meus atos. Somente o 
Homem livre se pode dirigir a Deus no amor e respon-
der-Lhe. Somente em liberda-
de é que os seres humanos 

podem dar forma a uma vida social e pessoal. A 
liberdade do Homem é frequentemente limitada 
por circunstâncias políticas, sociais, financeiras, 
jurídicas ou mesmo culturais. Retirar a liberdade 
a alguém ou injustamente limitá-la é uma enor-
me injustiça; fere a sua liberdade e impede o de-
senvolvimento da sua pessoa. 

Festa de Nossa Senhora das Candeias 

 

O Dia de Nossa Senhora das Candeias comemora-
se a 2 de fevereiro. Nossa Senhora da Luz, Nossa 
Senhora da Candelária, Nossa Senhora da Apre-
sentação ou Nossa Senhora da Purificação são 
outros nomes atribuídos à Santa Maria celebrada 
neste dia. História de Nossa Senhora da Luz. A 
data celebra-se a 2 de fevereiro no dia da Apre-
sentação do Senhor ao Templo, quarenta dias 

após o seu nascimento. Este foi também o dia de purificação de Nossa 
Senhora. Segundo a lei de Moisés, após darem à luz, as mulheres ficavam 
impuras, devendo visitar o templo de Jerusalém somente quarenta dias 
após o parto. Nesse dia se deviam apresentar perante o sacerdote e reali-
zar um sacrifício para se purificarem. Foi com base na apresentação do 
Menino Jesus pela Virgem Maria e por São José diante de Simeão que nas-
ceu a celebração do Dia de Nossa Senhora das Candeias. Jesus seria a luz 
que iluminaria o mundo. As festas do dia começaram a ser celebradas 
com uma procissão de velas no século X, a recordar esse aspeto. Devoção 
à Senhora das Candeias. Nossa Senhora das Candeias é a santa padroeira 
das Ilhas Canárias, sob o nome de Nossa Senhora da Candelária. Em Portu-
gal, onde se realizam muitas procissões em sua honra, a santa é o orago 
de dezenas de freguesias com o nome de Nossa Senhora da Luz, Nossa 
Senhora das Candeias ou Nossa Senhora da Purificação. Crença popular. 
Várias tradições populares estão ligadas à santa, tradicionalmente invoca-
da pelos cegos. Uma crença popular está relacionada com o estado do 
tempo: se a Nossa Senhora das Candeias estiver a rir, está o Inverno para 
vir, se estiver a chorar, está o Inverno a passar. Ou seja, se o tempo esti-
ver de sol no Dia da Senhora das Candeias, o inverno está a chegar, mas 
se chover nesse dia, o inverno está a acabar. 

 

in www.calendarr.com 
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- Dia 02 de fevereiro (sexta-feira) celebramos a Festa da Apresentação do 
Senhor ou Senhora das Candeias, com a bênção das velas no adro e uma 
pequena procissão até a Igreja onde celebraremos a Eucaristia: Igreja de 
Gaula às 17:30h e Capela de São Pedro às 19:00h. 
- Formação Arciprestal de Acólitos, no salão paroquial de Santa Cruz, dia 
10 de fevereiro. Inscrições abertas. 
- Dia Mundial do doente, domingo, 11 de fevereiro. 
- Reunião do Conselho Paroquial da Paróquia da Lombada, terça-feira dia 
06 de fevereiro às 20:00h e da Paróquia de Gaula, quarta-feira dia 07 de 
fevereiro às 20:00h. 
- 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 | 28 jan. 
4º domingo do Tempo Comum 

10:30h 09:15h 

Segunda-feira | 29 jan. ———————— ———————— 

Terça-feira | 30 jan. ———————— 18:30h 
cartório até 20:00h 

Quarta-feira | 31 jan. 
São João Bosco 

18:30h 
cartório até 20:00h 

———————— 

Quinta-feira | 01 fev. 
15:00h  

na capela do Lar  ———————— 

Sexta-feira | 02 fev. 
Apresentação do Senhor 

17:30h 19:00h 

Sábado | 03 fev. 18:00h 19:30h 
no Centro de Oração  

DOMINGO | 04 fev. 
5º domingo do Tempo Comum 

10:30h 
Festa da Palavra 

09:15h 
Festa do Pai Nosso 


