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Até a eternidade... 
 

Um destes dias, recebi a notícia de 
que um amigo especial, estava muito do-
ente... 

Lembro-me que ainda era estudante, 
não o conhecia pessoalmente, mas já sen-
tia por ele, uma grande admiração… 
Nestes últimos tempos, Deus deu-me o 
privilégio de o conhecer, de estar muito 
próximo dele e de construir uma amizade 

“alicerçada” que parece ter existido desde sempre… 
As nossas conversas, as nossas partilhas, os nossos encontros, os 

seus conselhos, o seu entusiasmo, a sua confiança e a sua oração, torna-
ram-se bálsamo na batalha do meu dia a dia. As suas palavras passaram a 
fazer todo o sentido na minha vida! Então, com o coração apertado e 
sem jeito, decidi ir ao seu encontro, para lhe dar aquele abraço sem fim e 
dizer-lhe as palavras banais que dizemos nestes momentos… 

Fez-se silêncio, fixamos o olhar e como um pai carinhoso, disse-me: 
“Sei que um dia, te encontrarei…”  E mais uma vez, as suas palavras fize-
ram todo o sentido! A sua serenidade, a sua alegria, já fazem parte de 
um sonho eterno, que só os homens tocados pelo Senhor, podem con-
templar. O PAI, espera-nos para o verdadeiro Encontro, não há que ter 
medo! 

Obrigado, por sentir que faço parte desta família. Consigo, aprendi a 
pensar e a agir de forma diferente, aqui começa efetivamente o caminho 
para a outra margem. Obrigado “Dom Maurílio”, pelo seu imenso teste-
munho, que continuará a tocar a minha vida e a de tantos outros, para 
sempre!                                            

Até qualquer dia… 
 

Mafalda Teixeira - Paróquia da Lombada 

“Este pobre clama e o Senhor o escuta.” 
 

Os pobres evangelizam-nos, ajudando-nos  
a descobrir cada dia a beleza do Evangelho. 

Papa Francisco 
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33º domingo do Tempo Comum 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Mc 13, 24-32 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípu-
los: «Naqueles dias, depois de uma grande afli-
ção, o sol escurecerá e a lua não dará a sua clari-
dade; as estrelas cairão do céu e as forças que há 
nos céus serão abaladas. Então, hão-de ver o Fi-
lho do homem vir sobre as nuvens, com grande 
poder e glória. Ele mandará os Anjos, para reunir 
os seus eleitos dos quatro pontos cardeais, da 
extremidade da terra à extremidade do céu. 
Aprendei a parábola da figueira: quando os seus 
ramos ficam tenros e brotam as folhas, sabeis 
que o Verão está próximo. Assim também, quan-
do virdes acontecer estas coisas, sabei que o Fi-
lho do homem está perto, está mesmo à porta. 
Em verdade vos digo: Não passará esta geração 

sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas pa-
lavras não passarão. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém os co-
nhece: nem os Anjos do Céu, nem o Filho; só o Pai». 

 
 Ver os telejornais ou escutar os noticiários é, com frequência, uma ex-

periência que nos intranquiliza e que nos deprime. Os dramas dessa aldeia 
global que é o mundo entram em nossa casa, sentam-se à nossa mesa, 
apossam-se da nossa existência, perturbam a nossa tranquilidade, escure-
cem o nosso coração. A guerra, a opressão, a injustiça, a miséria, a escravi-
dão, o egoísmo, a exploração, o desprezo pela dignidade do homem atin-
gem-nos, mesmo quando acontecem a milhares de quilómetros do peque-
no mundo onde nos movemos todos os dias. As sombras que marcam a 
história actual da humanidade tornam-se realidades próximas, tangíveis, 
que nos inquietam e nos desesperam. Feridos e humilhados, duvidamos 
de Deus, da sua bondade, do seu amor, da sua vontade de salvar o ho-
mem, das suas promessas de vida em plenitude. A Palavra de Deus que 
hoje nos é servida abre, contudo, a porta à esperança. Reafirma, uma vez 
mais, que Deus não abandona a humanidade e está determinado a trans-
formar o mundo velho do egoísmo e do pecado num mundo novo de vida 
e de felicidade para todos os homens. A humanidade não caminha para o 
holocausto, para a destruição, para o sem sentido, para o nada; mas cami-
nha ao encontro da vida plena, ao encontro desse mundo novo em que o 
homem, com a ajuda de Deus, alcançará a plenitude das suas possibilida-
des.  

É preciso, ainda, ter presente que este mundo novo - que está perma-
nentemente a fazer-se e depende do nosso testemunho - nunca será uma 
realidade plena nesta terra (a nossa caminhada neste mundo será sempre 
marcada pela nossa finitude, pelos nossos limites, pela nossa imperfei-
ção). O mundo novo sonhado por Deus é uma realidade escatológica, cuja 
plenitude só acontecerá depois de Cristo, o Senhor, ter destruído definiti-
vamente o mal que nos torna escravos 

 
 

in www.dehonianos.org 
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88 - Qual a origem do bem comum? 
 

Cada Homem e cada grupo social têm mais ou menos 
legítimos interesses individuais. Querer o “bem comum” 
quer dizer ser capaz de pensar para além das suas pró-
prias necessidades. Devemos estar interessados no bem 
comum de todos, mesmo das pessoas nas quais nin-
guém pensa, porque não têm nem voz nem poder. Os 
bens da terra pertencem a 

todos. E quando alguém só pensa em si, a vida em 
comum transforma-se numa guerra de todos con-
tra todos. No entanto o bem comum não consiste 
apenas no bem-estar material e exterior de todos 
os Homens; o seu fim é muito mais o bem-estar 
total do Homem. Por isso é que também pertence 
ao bem comum o cuidado pelo seu bem-estar es-
piritual. Nenhum aspeto do ser humano deve ser 
deixado de fora. 

Oração pelos Seminários 2018 
 

 
Deus Trindade, 
sabes o quanto somos mendigos de Ti. 
 
À beira do caminho procuramos a luz 
que dá mais sentido aos nossos dias 
e cura todas as nossas cegueiras. 
 
Tu passas sempre pela nossa vida 
e acendes em cada um de nós 
o desejo de sermos Teus discípulos. 
 
Na Tua estrada queremos ser formados.  
Nas Tuas palavras e nos Teus gestos,  
Ser instrumentos da Tua graça. 
 
Juntos no caminho,  
queremos ser comunidade  
enviada em missão 
 
Rezamos por todos os que arriscam seguir-Te,  
especialmente os seminaristas  
e pré-seminaristas. 
 
Rezamos ainda por todos aqueles 
que se entregam totalmente a Ti 
e colocam a sua vida nas Tuas mãos 
 
Pedimos-Te que continues 
a despertar os corações adormecidos 
para que mais jovens das nossas comunidades  
aceitem o desafio de Te seguir. 
 

 



18 a 25 de novembro 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. 
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Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 18 nov. 
33º domingo do Tempo Comum  

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

Segunda-feira | 19 nov. ———————— ———————— 

Terça-feira | 20 nov. ———————— Eucaristia às 19:00h 
cartório até às 20:00h 

Quarta-feira | 21 nov. 
Apresentação de Nossa Senhora 

Eucaristia às 09:30h 
cartório até às 11:00h ———————— 

Quinta-feira | 22 nov. 
Santa Cecília 

Eucaristia às 15:00h  
na capela do Lar ———————— 

Sexta-feira | 23 nov. Eucaristia às 09:30h ———————— 

Sábado | 24 nov. Eucaristia às 18:00h Não há Eucaristia 
no Centro de  Oração 

DOMINGO | 25 nov. 
CRISTO REI  

34º domingo do Tempo Comum  

Eucaristia às 10:30h 
Festa do Pai Nosso 

Eucaristia às 09:15h 
Eucaristia às 16:00h 
no Centro de  Oração 

- Semana de oração pelos Seminários, sendo o ofertório deste domingo 
destinado ao nosso Seminário Diocesano.  
- Magusto: Na Paróquia de Gaula, sábado, dia 24 de novembro, após a 
missa das 18:00h seguido de jantar no salão paroquial, com conjunto musi-
cal.  O custo é de 6€ por adulto e 3€ para crianças até 10 anos. Na Paróquia 
da Lombada, domingo, dia 25 de novembro no Centro de Oração da Fonte 
dos Almocreves, às 16:00h. Pedimos às pessoas de cada comunidade, para 
trazer algo para partilhar. 
- Bênção dos crucifixos, domingo da Festa de Cristo Rei,  25 de novembro 
nas eucaristias. 
- Reunião de catequistas da Paróquia da Lombada, terça-feira, 27 de no-
vembro às 20:00h, no salão paroquial. 
- Preparação para o Natal:  Bênção das Coroas e das quatro velas do Ad-
vento na eucaristia do dia 02 de dezembro (I Domingo do Advento). 
- No fim de semana 01 e 02 de dezembro, será entregue à porta da Igreja, 
um envelope para as ofertas das Missas do Parto e Natal. 
- Confissões:  segunda-feira, dia 03 de dezembro, das 19:00h às 20:00h. 
- Preparação do presépio na Paróquia de Gaula - sítios das Levadas, Fazen-
da, Lajes e Porto Novo e na Paróquia da Lombada pedimos a colaboração 
da comunidade na elaboração, no dia 08 de dezembro. 


