
BOLETIM INFORMATIVO DAS PARÓQUIAS DE GAULA E LOMBADA 

nº 80 - 02 de setembro de 2018 -  22ª semana do Tempo Comum  

Nossa Senhora da Luz. A iconografia e a fé 

ATENÇÃO: A edição do boletim “A SEMENTE”, durante este mês de setembro,  
será mensal.  

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

primeiro domingo do mês de outubro. Boas férias!  

Todos os dias, somos chamados a contemplar um conjunto 
de imagens que nos rodeiam e representam algo que trans-
cende a realidade que elas mesmas nos querem transmitir. 

Colocando o nosso olhar na imagem de Nossa Senhora da 
Luz, somos chamados a contemplar o mistério mais profundo, 
daquela que assume a maternidade de Jesus e n´Ele assume a 
maternidade de toda a humanidade que a aclama como Bem-
aventurada entre todas as gerações. 

Hoje, torna-se urgente clarificar o sentido das imagens e da 
iconografia que nos são oferecida. Quando detemos o olhar na 
imagem da Senhora da Luz, contemplamos o rosto materno 
de uma mulher simples. Nunca nenhuma representação icono-
gráfica conseguirá representar a beleza do rosto daquela que 
deu à luz o Salvador do mundo. 

As imagens são um apoio à nossa fé. Porém, temos de ter 
consciência que a nossa fé não pode estar dependente das 
imagens. Aquilo em que cremos transcende o que as imagens 
nos transmitem. Olhar para Maria Santíssima, é escutar a Pala-
vra de Deus, seguindo o exemplo que ela mesma nos transmi-

te, de humildade e de docilidade ao Evangelho que nela se fez carne. 
Crer em Maria é crer no Filho. Assim, quando a ela recorremos, pedindo a 

sua intercessão ou uma graça, não nos fixemos apenas na imagem que os 
nossos olhos contemplam, mas sejamos capazes de acolher como ela os ensi-
namentos de Cristo e tenhamos a capacidade de responder todos os dias, 
como ela: Faça-se em mim segundo a Tua Palavra. 

De mãos abertas, Maria, a Senhora da Luz, está sempre pronta a acolher-
nos no seu colo materno e a conduzir as nossas intenções ao Pai, interceden-
do por nós. Nela contemplamos a Rainha ornada com o ouro de Ofir. Porém, 
temos de ter presente que tudo aquilo que os nossos olhos veem em Nossa 
Senhora, não são meros objectos para engalanar a imagem, mas, são sim, 
lágrimas choradas de gratidão e reconhecimento de graças alcançadas pela 
interseção de Nossa Senhora. Maria, Rainha e Senhora da Luz, iluminai a nos-
sa alma, pelos caminhos do bem. 

Sérgio Fernandes - Paróquia da Lombada 



2 

22º Domingo do Tempo Comum - 02 setembro 2018 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 
São Marcos 
Mc 7, 1-8.14-15.21-23 
                     
 

Vós deixais de lado o mandamento de Deus, para vos 
prenderdes à tradição dos homens». 

 
 

23º Domingo do Tempo Comum - 09 setembro 2018 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Mc 7, 31-37  
 

Cheios de assombro, diziam: «Tudo o que faz é admirável: faz que os 
surdos oiçam e que os mudos falem». 

 
24º Domingo do Tempo Comum - 16 setembro 2018 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 

Mc 8, 27-35 
 

E, chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: «Se alguém 
quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me. Na ver-
dade, quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á; mas quem perder a vida, 
por causa de Mim e do Evangelho, salvá-la-á».  

 
25º Domingo do Tempo Comum - 23 setembro 2018 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 

Mc 9, 30-37 
 

«Quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de to-
dos». E, tomando uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse-
lhes: «Quem receber uma destas crianças em meu nome é a Mim que rece-
be; e quem Me receber não Me recebe a Mim, mas Àquele que Me envi-
ou». 

 
26º Domingo do Tempo Comum - 30 setembro 2018 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos 

Mc 9, 38-43.45.47-48 
 

«Quem não é contra nós é por nós. Se a tua mão 
é para ti ocasião de escândalo, corta-a». 



3 

80 - Porque é que a Igreja se envolve nos debates 
em bioética? 
 

A Igreja saúda todo o autêntico progresso científi-
co porque corresponde ao mandato de Deus na Cri-
ação. Os progressos na técnica médica são uma 
bênção para a Humanidade. Mas através deles o 

Homem alcança cada vez mais poder de decisão sobre os outros. De 
repente, parece “útil” procriar embriões; parece “factível” matar pes-
soas deficientes no seio materno e parece “humano” salvar doentes 
do seu sofrimento. Quando se trata do abuso do poder, a Igreja deve 
estar sempre do lado das vítimas. Não se deve permitir que a investi-
gação seja instrumentalizada e dirigida de 
repente contra os Homens e sobretudo con-
tra os membros mais fracos da sociedade. 
Para a Igreja, não se trata de proibições res-
tritivas, mas sim de promover a dignidade da 
pessoa em todas as fases da vida e em todas 
as circunstâncias. 

- Ultreias dos Cursos de Cristandade na Paróquia da Lombada: às quin-
tas-feiras  às  20:00h, dias  06,  13 e  20  de  setembro. Reunião  de  for-
mação dia 27 de setembro às 20:00h. 
- Paróquia de Gaula: Reunião com os mesários festeiros de Nossa Se-
nhora da Luz 2º grupo (antigo grupo nº3), para a preparação da festa, 
06 de setembro, às 19:00h. 
- Paróquia de Gaula: Festa de Nossa Senhora da Luz, dias 15 e 16 de se-
tembro. 
- Reuniões de Catequistas: Paróquia de Gaula, dia 10 de setembro, se-
gunda-feira às 20:00h na sala da catequese e Paróquia da Lombada, 
dia 11 de setembro, terça-feira às 20:00h no salão paroquial. Eucaristia 
de apresentação e compromisso dos catequistas, domingo, 30 de se-
tembro, às 09:15h na Paróquia da Lombada e às 10:30h na Paróquia de 
Gaula. 

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 



 02 de setembro a 07 de outubro de 2018 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 02 set. 
22º domingo do Tempo Comum  

10:30h 09:15h 

Segunda-feira - 03 set. 
São Gregório Magno ———————— ———————— 

Terça-feira - 04 set. ———————— 19:00h | cartório até às 20:00h 

Quarta-feira - 05 set. 19:00h | cartório até às 20:00h ———————— 
Quinta-feira - 06 set. 15:00h | na capela do Lar 20:00h | ULTREIA 
Sexta-feira - 07 set. 09:30h  ———————— 

Sábado - 08 set. 
Natividade da Virgem Santa Maria 

16:00h | BATISMO 
18:00h 19:30h no Centro de  Oração 

DOMINGO | 09 set. 
23º domingo do Tempo Comum  

11:00h 
Dia da Freguesia 09:15h 

Segunda-feira - 10 set. ———————— ———————— 
Terça-feira - 11 set. ———————— 19:00h | cartório até às 20:00h 

Quarta-feira - 12 set. 08:30h | não há cartório ———————— 
Quinta-feira - 13 set. 

São João Crisóstomo 15:00h | na capela do Lar 20:00h | ULTREIA 

Sexta-feira - 14 set. 
Exaltação da Santa Cruz 08:30h  ———————— 

Sábado - 15 set. 
Nossa Senhora das Dores 

20:00h  
Festa de Nª Sra. da Luz Não há Eucaristia | C. Oração 

DOMINGO | 16 set. 
24º domingo do Tempo Comum  

16:00h 
Festa de Nª Sra. da Luz 09:15h 

Segunda-feira - 17 set. ———————— ———————— 

Terça-feira - 18 set. ———————— 19:00h Celebração da Palavra 
não há cartório 

Quarta-feira - 19 set. 19:30h | não há cartório ———————— 
Quinta-feira - 20 set. 

SS André e companheiros mártires  15:00h | na capela do Lar 20:00h | ULTREIA 

Sexta-feira - 21 set. 
São Mateus Não há Eucaristia  ———————— 

Sábado - 22 set. 
Nossa Senhora das Dores 18:00h  Não há Eucaristia | C. Oração 

DOMINGO | 23 set. 
25º domingo do Tempo Comum  

10:30h 09:15h 

Segunda-feira - 24 set. ———————— ———————— 

Terça-feira - 25 set. ———————— 19:00h Celebração da Palavra 
não há cartório 

Quarta-feira - 26 set. 19:30h | não há cartório ———————— 
Quinta-feira - 27 set. 15:00h | na capela do Lar 20:00h | formação cursistas 
Sexta-feira - 28 set. 19:00h | cartório até às 20:00h ———————— 

Sábado - 29 set. 
São Miguel, Gabriel e Rafael, Arcanjos 18:00h 19:30h no Centro de  Oração 

DOMINGO | 30 set. 
26º domingo do Tempo Comum  

10:30h 
Abertura da Catequese 

09:15h 
Abertura da Catequese 

Segunda-feira - 01 out. 
Santa Teresa do Menino Jesus ———————— ———————— 

Terça-feira - 02 out. 
Santos Anjos da Guarda ———————— 19:00h | cartório até às 20:00h 

Quarta-feira - 03 out. 19:00h | cartório até às 20:00h ———————— 
Quinta-feira - 04 out. 

São Francisco de Assis 15:00h | na capela do Lar ———————— 

Sexta-feira - 05 out. 09:30h  ———————— 

Sábado - 06 out. 18:00h 15:00h | matrimónio 
19:30h no Centro de  Oração 

DOMINGO | 07 out. 
27º domingo do Tempo Comum  

10:30h  09:15h 


