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O tempo do Advento 
 

O Advento é um dos tempos fortes do 
ano eclesial. A vinda de Jesus Cristo traz-
nos a expetativa de uma feliz esperança 
de salvação. O Advento é um tempo de 
aplicarmos essa salvação a cada um de 
nós.  

O Advento fala-nos da vinda de Cristo 
que nos sai ao encontro cada dia de mil 
formas distintas e por caminhos sempre 
diferentes. Viver em atitude de Advento é 
viver vigilante, em estado de alerta, saber 
descobrir Cristo nesses caminhos e fazê-

lo nascer, crescer e ser adulto na nossa vida pessoal, na nossa 
comunidade e no mundo. 

Esperar no Senhor é acreditar que Ele é o Deus da vida. Quem 
viver consciente que Ele está a vir cada dia, nunca é apanhado de 
surpresa. É apontando para o termo de chegada que a liturgia 
nos põe a caminhar no princípio deste novo ano eclesial! Quem 
ser inteligente, antes de se pôr a caminho, tem de saber para on-
de vai e qual o itinerário para chegar à meta desejada. 

Estar vigilante é atitude fundamental cristã. É saber que todo 
o tempo é de Deus. Que é dentro do tempo que Deus acontece e 
a História da Salvação se realiza. Não podemos permitir tempos 
mortos num tempo em que a vida se compromete definitivamen-
te. 

 
 

Manuel Melim - Paróquia da Lombada 

Confissões de preparação para o Natal:  
 segunda-feira, 03 de dezembro, das 19:00h às 20:00h. 

Capela de São Pedro e Igreja de Gaula 
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1º domingo do Advento 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Lc 21, 25-28.34-36 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípu-
los: «Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas 
e, na terra, angústia entre as nações, aterradas 
com o rugido e a agitação do mar. Os homens 
morrerão de pavor, na expectativa do que vai 
suceder ao universo, pois as forças celestes 
serão abaladas. Então, hão-de ver o Filho do 
homem vir numa nuvem, com grande poder e 
glória. Quando estas coisas começarem a 
acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, por-
que a vossa libertação está próxima. Tende 
cuidado convosco, não suceda que os vossos 
corações se tornem pesados pela intemperan-

ça, a embriaguez e as preocupações da vida, e esse dia não vos sur-
preenda subitamente como uma armadilha, pois ele atingirá todos 
os que habitam a face da terra. Portanto, vigiai e orai em todo o 
tempo, para que possais livrar-vos de tudo o que vai acontecer e 
comparecer diante do Filho do homem». 

 
 A realidade da história humana está marcada pelas nossas limita-

ções, pelo nosso egoísmo, pelo destruição do planeta, pela escravidão, 
pela guerra e pelo ódio, pela prepotência dos senhores do mundo… 
Quantos milhões de homens conhecem, dia a dia, um quadro de misé-
ria e de sofrimento que os torna escravos, roubando-lhes a vida e a dig-
nidade… A Palavra de Deus que hoje nos é servida abre a porta à espe-
rança e grita a todos os que vivem na escravidão: “alegrai-vos, pois a 
vossa libertação está próxima. Com a vinda próxima de Jesus, o projec-
to de salvação/libertação de Deus vai tornar-se uma realidade viva; o 
mundo velho vai converter-se numa nova realidade, de vida e de felici-
dade para todos”. 

No entanto, a salvação/libertação que há-de transformar as nossas 
existências não é uma realidade que deva ser esperada de braços cru-
zados. É preciso “estar atento” a essa salvação que nos é oferecida 
como dom, e aceitá-la. Jesus vem; mas é necessário reconhecê-l’O nos 
sinais da história, no rosto dos irmãos, nos apelos dos que sofrem e 
que buscam a libertação. É preciso, também, ter a vontade e a liberda-
de de acolher o dom de Jesus, deixar que Ele nos transforme o coração 
e Se faça vida nos nossos gestos e palavras. 

É preciso, ainda, ter presente, que este mundo novo – que está per-
manentemente a fazer-se e depende do nosso testemunho – nunca 
será um realidade plena nesta terra, mas sim uma realidade escatológi-
ca, cuja plenitude só acontecerá depois de Cristo, o Senhor, haver des-
truído definitivamente o mal que nos torna escravos. 

 

in www.dehonianos.org 
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89 - Como é que devemos lidar com os bens da terra? 
 

Deus criou o mundo para todos. A terra produz bens e 
frutos. Em princípio, eles devem estar à disposição de 
todos os Homens sem reservas e ser utilizados para o 
benefício de todos. Cada Homem tem o direito ao que é 
necessário para a vida, que não 
lhe pode ser retido, mesmo 
quando se sabe que há um di-

reito à propriedade e que haverá sempre entre os 
Homens diferenças na propriedade dos bens. Quan-
do alguém tem mais do que o suficiente e existe 
alguém que não tem o necessário, o que está em 
causa não é uma questão de caridade, mas sim e 
sobretudo de justiça. 

Oração para acender a 1ª vela da Coroa do Advento 
 

 
1º Domingo do Advento | 2 de dezembro 

 
Erguei-vos e levantai a cabeça,  

porque a vossa libertação está próxima.  
Tende cuidado convosco, não suceda que os vossos corações se tornem pe-

sados… Portanto, vigiai e orai em todo o tempo.  
Cf. Lc 21, 25-36 

 
Ao acender a 1ª vela da Coroa de Advento 
 
Senhor,  
ao iniciar este tempo do Advento, 
acendemos a primeira vela desta Coroa. 
Nós te pedimos que ela ilumine o caminho  
que nos leva ao encontro com Jesus. 
A vela acesa é sinal da nossa fé, 
chama que se alimenta na oração, 
na súplica e intercessão,  
na adoração e no louvor. 
Senhor, nós te pedimos: 
fortalece a certeza de que nos escutas 
e nos envolves com a tua palavra de bên-
ção e de misericórdia. 
Faz-nos crescer no desejo  
de estar contigo 
nesse encontro íntimo que é a oração. 
Isto te pedimos  
por nosso Senhor, Jesus Cristo, 
Luz do mundo,  
na unidade do Espírito Santo. 
Ámen. 



02 a 09 de dezembro 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 | 02 dez. 
1º domingo do Advento 

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

Segunda-feira | 03 dez. 
São Francisco Xavier 

Eucaristia às 18:30h 
Confissões das 19:00h às 

20:00h 

Eucaristia às 18:30h 
Confissões das 19:00h às 

20:00h 

Terça-feira | 04 dez. ———————— Não há Eucaristia 
Não há cartório 

Quarta-feira | 05 dez. 
Eucaristia às 18:30h 
cartório até às 19:30h ———————— 

Quinta-feira | 06 dez. Eucaristia às 15:00h  
na capela do Lar ———————— 

Sexta-feira | 07 dez. 
Santo Ambrósio 

Eucaristia às 09:30h ———————— 

Sábado | 08 dez. 
Imaculada Conceição  

de Nossa Senhora 

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

DOMINGO | 09 dez. 
2º domingo do Advento 

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

- Este ano, as ofertas das Missas do Parto e Natal, revertem para as necessidades 
paroquiais e pastorais das paróquias. Na Paróquia da Lombada, para a construção 
do coro alto da capela de São Pedro e na Paróquia de Gaula, para as obras de ar-
ranjo do telhado da Igreja. 
- A conferência de São Vicente de Paulo da Paróquia de Gaula, realizará um pedi-
tório (donativos em fundos monetários e/ ou géneros alimentícios para as famí-
lias desfavorecidas da Paróquia) à saída das missas dos dias 08 e 09 de dezembro, 
na Igreja de Gaula. 
- Preparação do presépio - na Paróquia de Gaula - sítios das Levadas, Fazenda, 
Lajes e Porto Novo. Na Paróquia da Lombada pedimos a colaboração da comuni-
dade na elaboração, no dia 08 de dezembro. 
- As Missas do Parto têm o seu começo no dia 15 de dezembro, às 06:00h, na Igre-
ja de Gaula e às 07:15h, na Capela de São Pedro. 
- Viagem paroquial à Irlanda, de 19 a 26 de agosto de 2019. Inscrições com o páro-
co até 15 de maio de 2019. Preço por pessoa em quarto duplo: 1865,00€ e em sin-
gle: +268,00€.  


