
BOLETIM INFORMATIVO DAS PARÓQUIAS DE GAULA E LOMBADA 

nº 83 - 21 de outubro de 2018 -  29ª semana do Tempo Comum  

 

Deus existe 
 

 

Há um tempo atrás encontrei este texto, que gos-
taria de partilhar convosco. O autor explica a existên-
cia de Deus através de uma comparação entre o 
“após-parto” e o “após-morte”, levantando questões 
semelhantes às que se levantam quando se fala em 
“vida após a morte”. Só à luz da fé poderemos enten-
der que essa vida é concerteza diferente desta  e que 
teremos outras capacidades que não podemos se-
quer entender, limitados como estamos a este corpo 
físico. 

«No ventre de uma mãe havia dois bébés. Um perguntou ao outro: 
“Acreditas em vida após o parto?”  O outro respondeu: “É claro. Tem de haver 
algo após o parto. Talvez nós estamos aqui para nos prepararmos para o que 
virá mais tarde”. “Ridículo!”, disse o primeiro. “Não há vida após o parto. Que 
tipo de vida seria essa?” O segundo disse, “Eu não sei, mas haverá mais luz do 
que aqui. Talvez vamos poder andar com as nossas pernas e comer com as 
nossas bocas. Talvez teremos outros sentidos que não podemos entender 
agora”. O primeiro respondeu: “Isso é um absurdo. Andar é impossível. E co-
mer com a boca? Ridículo! O cordão umbilical fornece-nos tudo o que precisa-
mos. Mas o cordão umbilical é muito curto. A vida após o parto logicamente 
está fora de questão”. O segundo insistiu, “Bem, eu acho que há alguma coi-
sa, e talvez seja diferente do que é aqui. Talvez não vamos precisar mais deste 
tubo físico”. O primeiro respondeu: “Tolice. E além disso, se há mesmo vida 
após o parto, então porquê é que  ninguém jamais voltou de lá? O parto é o 
fim da vida, e no pós-parto não há nada além de escuridão, silêncio e esqueci-
mento. Ele não nos leva a lugar nenhum”. “Bem, eu não sei”, disse o segundo, 
“mas certamente vamos encontrar a Mãe e ela vai cuidar de nós”. O primeiro 
respondeu: “Mãe? Acredita realmente que existe Mãe? Isso é ridículo. Se a 
Mãe existe, então onde está ela agora?” O segundo disse: “Ela está ao nosso 
redor. Estamos cercados por ela. Nós somos dela. É nela que vivemos. Sem ela 
este mundo não seria e não poderia existir”. Disse o primeiro: “Bem, eu não 
posso vê-la, então é lógico que ela não existe”. O segundo respondeu: “Às 
vezes, quando estás em silêncio, se te concentrares e realmente ouvires, po-
des perceber a presença dela, e podes ouvir a sua voz amorosa, lá de cima”. 

 

 Útmutató a Léleknek - escritor húngaro.  Ana Paula Jardim - Paróquia da Lombada 

VISITA AOS DOENTES E IDOSOS 
 

Lombada - 07 a 09 de novembro 
 

Gaula - 13, 15 e 16 de novembro 
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29º domingo do Tempo Comum 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Mc 10, 35-45 

 

Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Ze-
bedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram-
Lhe: «Mestre, nós queremos que nos faças o 
que Te vamos pedir». Jesus respondeu-lhes: 
«Que quereis que vos faça?». Eles responde-
ram: «Concede-nos que, na tua glória, nos sen-
temos um à tua direita e outro à tua esquer-
da». Disse-lhes Jesus: «Não sabeis o que pedis. 
Podeis beber o cálice que Eu vou beber e rece-
ber o baptismo com que Eu vou ser baptiza-
do?». Eles responderam-Lhe: «Podemos». En-
tão Jesus disse-lhes: «Bebereis o cálice que Eu 
vou beber e sereis baptizados com o baptismo 
com que Eu vou ser baptizado. Mas sentar-se à 

minha direita ou à minha esquerda não Me pertence a Mim concedê
-lo; é para aqueles a quem está reservado». Os outros dez, ouvindo 
isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os 
e disse-lhes: «Sabeis que os que são considerados como chefes das 
nações exercem domínio sobre elas e os grandes fazem sentir sobre 
elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós: quem entre vós qui-
ser tornar-se grande, será vosso servo, e quem quiser entre vós ser 
o primeiro, será escravo de todos; porque o Filho do homem não 
veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de 
todos». 

 
 O episódio que nos é hoje proposto como Evangelho mostra, contudo, 

a dificuldade que os discípulos têm em entender e acolher a proposta de 
Jesus. Para Tiago, para João e para os outros discípulos, o que parece con-
tar é a satisfação dos próprios sonhos pessoais de grandeza, de ambição, 
de poder, de domínio. Não os preocupa fazer da vida um serviço simples e 
humilde a Deus e aos irmãos; preocupa-os ocupar os primeiros lugares, os 
lugares de honra… Jesus, de forma simples e directa, avisa-os de que a 
comunidade do Reino não pode funcionar segundo os modelos do mun-
do. Aqui não há meio-termo: quem não for capaz de renunciar aos esque-
mas de egoísmo, de ambição, de domínio, para fazer da própria vida um 
serviço e um dom de amor, não pode ser discípulo desse Jesus que veio 
para servir e para dar a vida. 

 A atitude de serviço que Jesus pede aos seus discípulos deve manifes-
tar-se, de forma especial, no acolhimento dos pobres, dos débeis, dos hu-
mildes, dos marginalizados, dos sem direitos, daqueles que não nos tra-
zem o reconhecimento público, daqueles que não podem retribuir-nos… 
Seremos capazes de acolher e de amar os que levam uma vida pouco 
exemplar, os marginalizados, os estrangeiros, os doentes incuráveis, os 
idosos, os difíceis, os que ninguém quer e ninguém ama?  

 

in www.dehonianos.org 
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83 - Do ponto de vista cristão, o que significa morrer?  
 

Atualmente, muitas vezes parece que morrer é ape-
nas uma decadência corporal. No entanto, morrer é uma 
parte decisiva da vida – e para muitas pessoas um passo 
para a última maturidade. Para os cristãos, a vida é um 
dom. Isso dá uma última confiança mesmo em horas 
difíceis. Sabemos estar na mão de um Deus bom e te-

mos a esperança de que a morte não seja o fim, mas a passagem para uma 
vida eterna. Assim, lidar com a dor situa-se 
num horizonte totalmente diferente. Os 
agentes pastorais sabem por experiência 
que esta esperança oferece consolação 
mesmo a pessoas aparentemente não reli-
giosas que são confrontadas concretamen-
te com a morte. Na dor e na morte, Cristo 
está especialmente perto de nós. 

Papa Francisco canoniza Paulo VI e D. Óscar Romero 
 

O Papa Francisco presidiu no domingo 
passado no Vaticano à cerimónia de canoni-
zação de sete novos santos da Igreja Católi-
ca. Para além do Papa Paulo VI e D. Óscar 
Romero foram também canonizados Fran-
cesco Spinelli, Vincenzo Romano, Maria Ca-
terina Kasper, Nazario Ignazia de Santa Te-
resa de Jesus e Nunzio Sulprizio. “Peçamos 
a graça de saber deixar por amor do Se-
nhor: deixar riquezas, deixar sonhos de fun-
ções e poderes, deixar estruturas já inade-

quadas para o anúncio do Evangelho, os pesos que travam a missão, os laços 
que nos ligam ao mundo”, apelou o Papa na homilia.  É necessário “um salto 
em frente no amor” para superar a “tagarelice estéril” e a “monotonia duma 
vida cristã sem ardor”.  Para Francisco o mundo precisa da alegria dos cora-
ções que amem livremente o Senhor, pois “a tristeza é a prova do amor ina-
cabado. É o sinal dum coração tíbio”. “Hoje, Jesus convida-nos a voltar às 
fontes da alegria, que são o encontro com Ele, a opção corajosa de arriscar 
para O seguir, o gosto de deixar tudo para abraçar o seu caminho. Os Santos 
percorreram este caminho”, referiu. Neste contexto, apresentou o exemplo 
de Paulo VI, “Mesmo nas fadigas e no meio das incompreensões, Paulo VI 
testemunhou de forma apaixonada a beleza e a alegria de seguir totalmente 
Jesus. Hoje continua a exortar-nos, juntamente com o Concílio de que foi 
sábio timoneiro, a que vivamos a nossa vocação comum: a vocação universal 
à santidade; não às meias medidas, mas à santidade”. Também é significati-
vo o testemunho de D. Óscar Romero “que deixou as seguranças do mundo, 
incluindo a própria incolumidade, para consumir a vida – como pede o Evan-
gelho – junto dos pobres e do seu povo, com o coração fascinado por Jesus 
e pelos irmãos”.  

O Papa também exaltou as virtudes do “santo jovem” Núncio Sulprizio 
“que soube encontrar Jesus no sofrimento, no silêncio e no dom de si mes-
mo”. 

in www.ecclesia.pt 
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Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 21 out. 
29º domingo do Tempo Comum  

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

Segunda-feira | 22 out. 
São João Paulo II 

Terço às 18:30h  ———————— 

Terça-feira | 23 out. Terço às 18:30h  Eucaristia às 19:00h 
cartório até às 20:00h 

Quarta-feira | 24 out. 

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

———————— 

Quinta-feira | 25 out. 
Eucaristia às 15:00h  

na capela do Lar 
Terço às 18:30h  

———————— 

Sexta-feira | 26 out. 
Terço às 09:00h  

Eucaristia às 09:30h ———————— 

Sábado | 27 out. 
Terço às 17:30h  

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

DOMINGO | 28 out. 
30º 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. 
- Ofertório para as missões, nas eucaristias deste fim de semana.  
- 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. 
- Paróquia de Gaula: Reunião para preparar o Magusto, quarta-feira, 
dia 31 de outubro, às 20:00h, na sala dos convívios. 


