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Que queres que eu faça? 

ATENÇÃO: As edições do boletim “A SEMENTE”, durante os meses de agosto e se-
tembro, serão mensais. Estas serão lançadas no primeiro domingo do mês.  

O mesmo acontecerá com as emissões online  “A SEMENTE|Rádio”.  
As edições semanais retomarão a sua normalidade no  

primeiro domingo do mês de outubro. Boas férias!  

Eis que chegou o verão, e com ele as habituais 
festas da paróquia. Se ao longo do ano somos 
chamados a ajudar no sustento e organização cor-
rente da vida paroquial, nesta altura é solicitado 
um apoio suplementar. Sabemos que existem vá-
rias formas de contribuir e cada um o faz segundo 
as suas capacidades: monetariamente, em géne-
ros, com o seu trabalho ou até nestas três formas, 
os que são mais dedicados e assim podem. 
Porque o fazemos e com que objetivo só cada um 
de nós o sabe. O ideal é colocarmos os nossos 

dons e capacidades à disposição de Deus e da Sua obra, da maneira mais 
simples: Senhor, estou aqui! Que queres que eu faça? 

A resposta surge-nos das formas mais variadas: um pedido direto, uma 
necessidade que detetamos. Se queremos contribuir há sempre uma for-
ma, dentro deste espírito: saber o que é preciso dar, não o que eu quero 
dar. 

Depois, há o comportamento menos cristão: comparar o que damos 
com o que outro deu (só o próprio sabe o que lhe custou), querermos 
seguir a utilização do que demos como se continuasse a ser nosso (devem 
ser apresentadas contas da utilização dos donativos mas não especifica-
mente do que deu A ou B), esperarmos reconhecimento público (que sa-
be bem mas não é obrigatório). As nossas contas devem ser feitas ao fim 
do dia com Deus, que tanto agradece ao que limpou toda a igreja como 
ao que apenas retirou um mato. Só Ele entende a dedicação e intenção de 
cada um dos nossos atos. 

E no dia seguinte, colocados a zero os contadores de boas ações e con-
tribuições, começarmos novamente com a pergunta: Senhor, eis-me aqui! 
Que queres que eu faça? 

Alberto Gomes - Paróquia de Gaula 
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18º Domingo do Tempo Comum - 05 agosto 2018 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Jo 6, 24-35 

                     
 

O pão de Deus é o que desce do Céu para dar a 
vida ao mundo». Disseram-Lhe eles: «Senhor, dá-
nos sempre desse pão». Jesus respondeu-lhes: 
«Eu sou o pão da vida: quem vem a Mim nunca 
mais terá fome, quem acredita em Mim nunca 
mais terá sede» 

 
 

19º Domingo do Tempo Comum - 12 agosto 2018 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Jo 6, 41-51             
 

Em verdade, em verdade vos digo: Quem acredita tem a vida eterna. Eu 
sou o pão da vida. No deserto, os vossos pais comeram o maná e morre-
ram. Mas este pão é o que desce do Céu, para que não morra quem dele 
comer. Eu sou o pão vivo que desceu do Céu. Quem comer deste pão vive-
rá eternamente. E o pão que Eu hei-de dar é a minha carne, que Eu darei 
pela vida do mundo». 

 
20º Domingo do Tempo Comum - 19 agosto 2018 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 

Jo 6, 51-58  
 

E Jesus disse-lhes: «Em verdade, em verdade vos digo: Se não comerdes 
a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida 
em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eter-
na; e Eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida e 
o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o 
meu sangue permanece em Mim e Eu nele 

 
21º Domingo do Tempo Comum - 26 agosto 2018 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 

Jo 6, 60-69   
 

Respondeu-Lhe Simão Pedro: «Para quem iremos, 
Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acredi-
tamos e sabemos que Tu és o Santo de Deus». 
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79 - Como devem ser julgadas as organizações co-
merciais de eutanásia? 
 

Toda a espécie de eutanásia comercial deve ser 
absolutamente condenável. A vida humana não 
tem preço e também a morte não se deve tornar 
modelo de negócio. Eticamente, não se pode abso-

lutamente defender que associações ou firmas pratiquem eutanásia 
contra pagamento. É igualmente de rejeitar o suicídio medicamente 
assistido. O médico não pode ser instrumento de um desejo de morte 
subjetivamente sentido. Todo o ato de uma ativa eutanásia faz do mé-
dico alguém que mata em vez de ser alguém 
que cura. Isso não quer dizer que se feche 
às dores de quem sofre desesperadamente. 
O fortalecimento da aplicação dos cuidados 
paliativos e o acompanhamento dos mori-
bundos nos hospitais são nestes casos im-
portantes instrumentos disponíveis. 

- Inscrições para as crianças que vêm pela primeira vez à catequese 
durante os meses de julho e agosto: no cartório com o pároco ou ao 
domingo após a missa com a coordenação da catequese. É necessário 
para a inscrição, a cédula ou certidão de batismo e uma foto da crian-
ça. 
- Paróquia de Gaula: Reunião com os colaboradores da Casa de Chá, na 
quarta-feira, dia 29 de agosto às 20:00h na sala dos convívios. 
- Paróquia de Gaula: Reunião com os mesários festeiros de Nossa Se-
nhora da Luz 2º grupo (antigo grupo nº3), para a preparação da festa, 
09 e 30 de agosto, às 18:00h. 
- Paróquia de Gaula: Festa de Nossa Senhora da Luz, dias 15 e 16 de se-
tembro. 
- Viagem paroquial aos Açores “Faial, Pico, Terceira, Flores e São Mi-
guel” de 12 a 21 de agosto 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 



 05 de agosto a 02 de setembro de 2018 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 05 ago. 
18º domingo do Tempo Comum  

16:00h 
Festa do Santíssimo 

09:15h 

Segunda-feira - 06 ago. 
Transfiguração do Senhor ———————— ———————— 

Terça-feira - 07 ago. ———————— 19:00h | não há cartório 

Quarta-feira - 08 ago. 
São Domingos 19:00h | cartório até às 20:00h ———————— 

Quinta-feira - 09 ago. 
Santa Teresa Benedita da Cruz 15:00h | na capela do Lar ———————— 

Sexta-feira - 10 ago. 
São Lourenço 09:30h  ———————— 

Sábado - 11 ago. 
Santa Clara 18:00h Não há Eucaristia | C. Oração 

DOMINGO | 12 ago. 
19º domingo do Tempo Comum  

10:30h | BATISMO 09:15h 

Segunda-feira - 13 ago. ———————— ———————— 

Terça-feira - 14 ago. 
São Maximiliano Maria Kolbe ———————— Não há Eucaristia  

Quarta-feira - 15 ago. 
Assunção da Virgem Santa Maria 10:30h 09:15h 

Quinta-feira - 16 ago. 15:00h | na capela do Lar ———————— 

Sexta-feira - 17 ago. 
Santa Beatriz da Silva Não há Eucaristia  ———————— 

Sábado - 18 ago. 16:30h  Não há Eucaristia | C. Oração 

DOMINGO | 19 ago. 
20º domingo do Tempo Comum  

08:00h 09:15h 

Segunda-feira - 20 ago. 
São Bernardo ———————— ———————— 

Terça-feira - 21 ago. 
São Pio XI ———————— Não há Eucaristia  

Quarta-feira - 22 ago. 
Virgem Santa Maria, Rainha 09:30h | não há cartório ———————— 

Quinta-feira - 23 ago. 15:00h | na capela do Lar ———————— 

Sexta-feira - 24 ago. 
São Bartolomeu Não há Eucaristia  ———————— 

Sábado - 25 ago. 16:00h | BATISMO 11:30h | BATISMO 
Não há Eucaristia | C. Oração 

DOMINGO | 26 ago. 
21º domingo do Tempo Comum  

08:00h 09:15h 

Segunda-feira - 27 ago. 
Santa Mónica ———————— ———————— 

Terça-feira - 28 ago. 
 ———————— 19:00h | cartório até às 20:00h 

Quarta-feira - 29 ago. 
Martírio de São João Baptista 19:00h | cartório até às 20:00h ———————— 

Quinta-feira - 30 ago. 15:00h | na capela do Lar ———————— 

Sexta-feira - 31 ago. 09:30h  ———————— 

Sábado - 01 set. 18:00h 15:00h | BATISMO 
19:30h no Centro de  Oração 

DOMINGO | 02 set. 
22º domingo do Tempo Comum  

10:30h 09:15h 


