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«Outubro: Mês do Rosário e das Missões!…» 
 

 

Estamos num mês rico e denso em significa-
do humano e espiritual. Celebramos a Senhora 
do Rosário e a vivência do mês das Missões 
com a celebração do Dia Mundial das Missões, 
no domingo 21 de outubro. O desafio que o 
Papa Francisco nos propõe é “refletir sobre a 
missão que Jesus nos confiou”. 

Temos certamente motivos para envolver-
nos nesta torrente de espiritualidade eclesial, 
pois há sempre algo de melhor a alcançar em 
cada um de nós: “Eu sou uma missão nesta 
terra, e para isso estou neste mundo” (Papa 
Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 273). 

Entre nós é costume rezar-se o terço a Nossa Senhora do Rosá-
rio, colocando no mesmo a oração pelas missões, pelos missioná-
rios e pelas vocações juvenis. Os jovens são como as flores num jar-
dim que precisam de ser cuidadas. Numa época em que se fala de 
“cuidadores” para os idosos, urge também falar em “cuidadores de 
jovens”: pais, avós, catequistas, professores e sacerdotes! Os pró-
prios jovens são também cuidadores se testemunham e vivem os 
valores e a fé! Neste mês em que decorre o Sínodo dedicado aos 
jovens, rezemos a Maria, nossa mãe, para que cada um se torne 
missionário cada vez mais apaixonado por Jesus e pela sua missão, 
até aos confins da terra .  

 

Teresa Mata - Paróquia de Gaula 

Dia Mundial das Missões 

21 de outubro 
«Juntamente com os jovens, levemos o  

Evangelho a todos.» Papa Francisco 
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28º domingo do Tempo Comum 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Mc 10, 17-30 

 

Naquele tempo, ia Jesus pôr-Se a caminho, quan-
do um homem se aproximou correndo, ajoelhou 
diante d’Ele e perguntou- Lhe: «Bom Mestre, que 
hei-de fazer para alcançar a vida eterna?». Jesus 
respondeu: «Porque Me chamas bom? Ninguém é 
bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: Não 
mates; não cometas adultério; não roubes; não le-
vantes falso testemunho; não cometas fraudes; 
honra pai e mãe’». O homem disse a Jesus: 
«Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a ju-
ventude». Jesus olhou para ele com simpatia e res-
pondeu: «Falta-te uma coisa: vai vender o que tens, 
dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no 
Céu. Depois, vem e segue-Me». Ouvindo estas pala-
vras, anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se pesa-
roso, porque era muito rico. Então Jesus, olhando à 

sua volta, disse aos discípulos: «Como será difícil para os que têm riquezas 
entrar no reino de Deus!». Os discípulos ficaram admirados com estas pa-
lavras. Mas Jesus afirmou-lhes de novo: «Meus filhos, como é difícil entrar 
no reino de Deus! É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha 
do que um rico entrar no reino de Deus». Eles admiraram-se ainda mais e 
diziam uns aos outros: «Quem pode então salvar-se?». Fitando neles os 
olhos, Jesus respondeu: «Aos homens é impossível, mas não a Deus, por-
que a Deus tudo é possível». Pedro começou a dizer-Lhe: «Vê como nós 
deixámos tudo para Te seguir». Jesus respondeu: «Em verdade vos digo: 
Todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou ter-
ras, por minha causa e por causa do Evangelho, receberá cem vezes mais, 
já neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, juntamente 
com perseguições, e, no mundo futuro, a vida eterna». 

 
 O que é preciso fazer para alcançar a vida eterna? Trata-se de uma 

questão que inquieta todos os crentes e que certamente já pusemos a nós 
próprios, com estas ou com outras palavras semelhantes. Jesus responde: 
é preciso, antes de mais, viver de acordo com as propostas de Deus 
(mandamentos); e é preciso também assumir os valores do Reino e seguir 
Jesus no caminho do amor a Deus e da entrega aos irmãos. Isto não signi-
fica, contudo, que a vida eterna seja algo que o homem conquista, com o 
seu esforço, ou que resulte dos méritos que o homem adquire ao percor-
rer um caminho religiosamente correcto. A vida eterna é sempre um dom 
gratuito de Deus, fruto da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor 
pelo homem; no entanto, é um dom que o homem aceita, acolhe e com o 
qual se compromete. Quando o homem vive de acordo com os manda-
mentos de Deus e segue Jesus, não está a conquistar a vida eterna; está, 
sim, a responder positivamente à oferta de vida que Deus lhe faz e a reco-
nhecer que o caminho que Deus lhe indica é um caminho de vida e de feli-
cidade .  

 

in www.dehonianos.org 
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82 - Porque é que as pessoas têm medo de se tor-
nar um caso de cuidados continuados? 
 

Tem que ver com a preocupação em serem entregues 
aos outros. A pessoa tem medo da dependência e da 
solidão. A todas estas preocupações responde o movi-
mento dos cuidados 
paliativos. Precisamen-

te na fase final da vida temos de dar espaço 
aos Homens para enfrentarem a própria 
morte no amor e ao cuidado de outras pes-
soas. Além disso, nos últimos dias ou sema-
nas de vida, do que as pessoas precisam é 
mesmo de assistência espiritual. 

Papa lança Igreja ao encontro dos jovens,  
sem medo de superar barreiras e «preconceitos» 

 

O Papa defendeu no Vaticano a necessida-
de de uma Igreja Católica capaz de falar aos 
jovens, sem barreiras nem preconceitos, dan-
do início a uma assembleia do Sínodo dos Bis-
pos dedicada às novas gerações. “Começamos 
um novo encontro eclesial capaz de ampliar 
horizontes, dilatar o coração e transformar as 
estruturas que hoje nos paralisam, separam e 
afastam dos jovens, deixando-os expostos às 

intempéries e órfãos duma comunidade de fé que os apoie, dum horizonte 
de sentido e de vida”, declarou, na homilia da Missa a que presidiu na Praça 
de São Pedro, perante milhares de pessoas. A 15ª assembleia geral ordinária 
do Sínodo dos Bispos, com o tema ‘Os jovens, a fé e o discernimento vocaci-
onal’, decorre até a 28 de outubro, por decisão do Papa. Francisco desejou 
que “a riqueza e beleza do Evangelho seja fonte de constante alegria e novi-
dade”. “Sabemos que os nossos jovens serão capazes de profecia e visão, na 
medida em que nós, adultos ou já idosos, formos capazes de sonhar e assim 
contagiar e partilhar os sonhos e as esperanças que trazemos no coração”, 
observou. 

O Papa arremeteu contra os “profetas de calamidades e desgraças”, pro-
pondo um discurso de esperança, capaz de “derrubar as situações de preca-
riedade, exclusão e violência” que afetam os jovens. “Fruto de muitas das 
decisões tomadas no passado, os jovens chamam-nos a cuidar, com maior 
empenho e juntamente com eles, do presente e a lutar contra aquilo que de 
algum modo impede a sua vida de crescer com dignidade”, prosseguiu.  A 
assembleia sinodal, com a presença de vários jovens, é marcada este ano por 
várias novidades, tendo sido antecedida por um inquérito global online e 
uma reunião pré-sinodal com a presença de jovens de outras religiões ou 
agnósticos. 

 
in www.ecclesia.pt 
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Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 14 out. 
28º domingo do Tempo Comum  

Terço às 10:00h  
Eucaristia às 10:30h 
Festa do Acolhimento 

Eucaristia às 09:15h 
Festa do Acolhimento 

Segunda-feira | 15 out. Terço às 18:30h  ———————— 

Terça-feira | 16 out. Terço às 18:30h  Eucaristia às 19:00h 
cartório até às 20:00h 

Quarta-feira | 17 out. 
Santo Inácio de Antioquia, 

Mártir 

Terço às 18:30h  
Eucaristia às 19:00h 
cartório até às 20:00h 

———————— 

Quinta-feira | 18 out. 
São Lucas, Eavangelista 

Eucaristia às 15:00h  
na capela do Lar 
Terço às 18:30h  

———————— 

Sexta-feira | 19 out. 
Terço às 09:00h  

Eucaristia às 09:30h ———————— 

Sábado | 20 out. 
Terço às 17:30h  

Eucaristia às 18:00h 
Eucaristia às 19:30h  
no Centro de  Oração 

DOMINGO | 21 out. 
29º domingo do Tempo Comum  

Terço às 10:00h  
Eucaristia às 10:30h Eucaristia às 09:15h 

- Mês de outubro, mês das Missões - intensifiquemos a oração nes-
te mês por todos os missionários. 
- 3º aniversário da tomada de posse do senhor Padre Hélder Gon-
çalves na Paróquia da Lombada, dia 17 de outubro e na Paróquia de 
Gaula, dia 18 de outubro. 
- Ofertório para as Missões, 20 e 21 de outubro, nas eucaristias. 
- Reunião do Conselho Paroquial da Lombada, terça-feira, 23 de ou-
tubro às 20:00h, no salão paroquial e reunião do Conselho Paroqui-
al de Gaula, quarta-feira, 24 de outubro às 20:00h, na sala dos conví-
vios.  
- Mudança para o horário de inverno: às 02:00h do domingo, dia 28 
de outubro, atrasa uma hora. 


