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O que Deus nos dá  
 

Num destes dias, procurando textos para reflexão so-
bre Deus, encontrei este, do qual gostei muito e decidi 
partilhar: A teia de aranha. 

Uma vez um homem estava sendo perseguido por vá-
rios malfeitores que queriam matá-lo. O homem, corren-
do, virou num atalho que saía da estrada e entrava pelo 
meio do mato e, no desespero, elevou uma oração a Deus 
da seguinte maneira: – “Deus Todo Poderoso fazei com 
que dois anjos venham do céu e tapem a entrada do trilho 
para que os bandidos não me matem!!!” 

Nesse momento ouviu os homens a aproximarem-se 
do trilho onde ele se escondia e viu que na entrada do trilho apareceu uma mi-
núscula aranha. A aranha começou a tecer uma teia na entrada. O homem pôs-
se a fazer outra oração cada vez mais angustiado: –“Senhor, eu pedi anjos, não 
uma aranha.” – “Senhor, por favor, com a Tua mão poderosa coloca um muro 
forte na entrada deste trilho, para que os homens não possam entrar e me ma-
tar…”Abriu os olhos esperando ver um muro tapando a entrada e viu apenas a 
aranha tecendo a teia. Estavam os malfeitores entrando no trilho, no qual ele 
se encontrava esperando apenas a morte. Quando passaram em frente, o ho-
mem ouviu-os dizer: – “Vamos, entremos neste trilho!” – “Não, não estás ven-
do que tem até teias de aranha!? Nada entrou por aqui. Continuemos procuran-
do nos próximos trilhos…” 

Fé é crer no que não se vê, é perseverar diante do impossível. Às vezes pedi-
mos muros para estarmos seguros, mas Deus pede que tenhamos confiança 
n’Ele para deixar que a Sua glória se manifeste e faça algo como uma teia, que 
nos dá a mesma proteção de uma muralha. 

            Autor Desconhecido, in www.refletirpararefletir.com.br 
 
Hoje, os meninos do 5º ano, celebram a Festa da Esperança. Que nunca per-

cam a esperança e a Fé de que Deus está sempre presente no nosso caminhar 
e, mesmo parecendo que Ele não dá o que pedimos, tenhamos a certeza de 
que nos dá sempre o que nós precisamos no momento certo. 

 
 

Anabela Aveiro - Paróquia de Gaula 

1º aniversário - a semente | rádio - 05 de março 
Oiça nas páginas do Facebook da  

Paróquia de Gaula ou Paróquia da Lombada. 
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3º domingo da Quaresma 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Jo 2, 13-25  

 

Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus su-
biu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedo-
res de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas 
sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas 
e expulsou-os a todos do templo, com as ovelhas e 
os bois; deitou por terra o dinheiro dos cambistas e 
derrubou-lhes as mesas; e disse aos que vendiam 
pombas: «Tirai tudo isto daqui; não façais da casa de 
meu Pai casa de comércio». Os discípulos recorda-
ram-se do que estava escrito: «Devora-me o zelo pe-
la tua casa». Então os judeus tomaram a palavra e 
perguntaram-Lhe: «Que sinal nos dás de que podes 
proceder deste modo?». Jesus respondeu-lhes: 
«Destruí este templo e em três dias o levantarei». 

Disseram os judeus: «Foram precisos quarenta e seis anos para se cons-
truir este templo e Tu vais levantá-lo em três dias?». Jesus, porém, falava 
do templo do seu corpo. Por isso, quando Ele ressuscitou dos mortos, os 
discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na 
palavra de Jesus. Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da 
Páscoa, muitos, ao verem os milagres que fazia, acreditaram no seu nome. 
Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos e não precisava 
de que Lhe dessem informações sobre ninguém: Ele bem sabia o que há 
no homem. 

 
  Como é que podemos encontrar Deus e chegar até Ele? Como pode-

mos perceber as propostas de Deus e descobrir os seus caminhos? O 
Evangelho deste domingo responde: é olhando para Jesus. Nas palavras e 
nos gestos de Jesus, Deus revela-Se aos homens e manifesta-lhes o Seu 
amor, oferece aos homens a vida plena, faz-Se companheiro de caminha-
da dos homens e aponta-lhes caminhos de salvação. Neste tempo de Qua-
resma – tempo de caminhada para a vida nova do Homem Novo – somos 
convidados a olhar para Jesus e a descobrir nas suas indicações, no seu 
anúncio, no seu “Evangelho” essa proposta de vida nova que Deus nos 
quer apresentar.  

 Ao gesto profético de Jesus, os líderes judaicos respondem com in-
compreensão e arrogância. Consideram-se os donos da verdade e os úni-
cos intérpretes autênticos da vontade divina. Instalados nas suas certezas 
e preconceitos, nem sequer admitem que a denúncia que Jesus faz esteja 
correcta. A sua auto-suficiência impede-os de ver para além dos seus pro-
jectos pessoais e de descobrir os projectos de Deus. Trata-se de uma atitu-
de que, mais uma vez, nos questiona… Quando nos barricamos atrás de 
certezas absolutas e de atitudes intransigentes, podemos estar a fechar o 
nosso coração aos desafios e à novidade de Deus. 

 
in www.dehonianos.org 
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61 - Para a pessoa, o que quer dizer ser social? 
  
Os animais juntam-se em bandos, formam hordas ou 
reúnem-se em rebanhos – os seres humanos, pelo 
contrário, têm comunidades. Deus, que é Ele mesmo 
na profundidade do Seu ser comunidade e relação, 
criou os Homens como seres de relação de um mo-
do especial: em eleição consciente e livre, os Ho-

mens formam comunidades, assumem e formam nelas as suas respon-
sabilidades. Os seres humanos estão dependentes de múltiplas rela-
ções, estão como que incluídos numa rede com 
os outros Homens e reconhecem a necessidade 
de um trabalho em conjunto. Em todas as co-
munidades, os Homens estão ligados por um 
princípio de unidade (família, nação, clube des-
portivo, Igreja, etc.), onde cuidam da sua histó-
ria e preparam o seu futuro. 

Papa convida jovens a viver para lá dos «like» 
 
O Papa Francisco desafiou os jovens de to-
do o mundo a superar a obsessão dos ‘like’ 
nas redes sociais e a desafiarem os seus 
medos, com esperança no futuro. 
“Muitos jovens (…) fazem continuamente 
‘photoshop’ das suas imagens, esconden-
do-se por trás de máscaras e identidades 
falsas, chegando quase a tornar-se, eles 
próprios, um ‘fake’, uma identidade falsa. 

Muitos têm a obsessão de receber o maior número possível de 
‘gostos’. E daqui, desta sensação de desajustamento, surgem muitos 
medos e incertezas”, escreve, numa mensagem divulgada pelo Vatica-
no. A 33ª Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vai ser celebrada em 
2018 a nível diocesano, no Domingo de Ramos (25 de março). 

“É necessário abrir espaços nas nossas cidades e comunidades para 
crescer, sonhar, perscrutar novos horizontes”, assinala o Papa. 

A mensagem deixa aos jovens o desafio de “abrir de par em par” as 
portas das suas vidas, com “pessoas concretas, relações profundas”. 
“Não deixeis, queridos jovens, que os fulgores da juventude se apa-
guem na escuridão duma sala fechada, onde a única janela para olhar 
o mundo seja a do computador e do smartphone”, adverte o pontífice. 

O Papa convida os jovens a preparar-se para esta edição internacio-
nal da JMJ com “a alegria e o entusiasmo de quem deseja fazer parte 
duma grande aventura”. 

“A JMJ é para os corajosos! Não para jovens que procuram apenas 
a comodidade, recuando à vista das dificuldades. Aceitais o desa-
fio?”, concluíu. 

 

in www.ecclesia.pt 
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- Encontro com os festeiros da Festa de São Pedro de 2018, terça-feira, 06 
de março às 20:00h, no salão paroquial da Lombada. 
- Dia Diocesano do oficinista, domingo, 11 de março, no convento de Santa 
Clara. Programa no placar da Igreja para os oficinistas de Gaula. 
- Confissões:  segunda-feira, 12 de março, das 19:00h às 20:00h. 
- Dia de São José e dia do Pai, 19 de março, segunda-feira: Eucaristias, às 
18:00h na Igreja de Gaula e às 19:30h na Capela de São Pedro.  
- Aviso: Os horários das eucaristias semanais, poderão ser alterados, devi-
do à solicitação do pároco, para confissões nas paróquias do arciprestado. 
- 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 | 04 mar. 
3º domingo da Quaresma 

10:30h 
Festa do credo 

09:15h 
Festa do Compromisso 

Segunda-feira | 05 mar. ———————— ———————— 

Terça-feira | 06 mar. ———————— 18:30h 
cartório até às 20:00h 

Quarta-feira | 07 mar. 
 

18:30h 
cartório até às 20:00h 

———————— 

Quinta-feira | 08 mar. 
15:00h  

na capela do Lar  ———————— 

Sexta-feira | 09 mar. 
Via Sacra e missa 

18:00h 

Via Sacra e missa 
19:30h 

no Conj. Hab. do Salão  

Sábado | 10 mar. 
18:00h 

Festa da vida 
19:30h 

no Centro de Oração  

DOMINGO | 11 mar. 
4º domingo da Quaresma 

10:30h 09:15h 
Festa da vida 


