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Dia internacional em memória dos filhos que partiram 
 

Por acordo entre associações de diversos 
países que apoiam pais e mães que perderam 
os seus filhos, foi decidido instituir o segundo 
domingo de dezembro como dia internacional 
em sua memória. É sugerido que ao fim do dia, 
pelas 19 horas, se acenda uma vela em cada ca-
sa. Se isto for feito em todo o mundo, durante 
24 horas estarão velas acesas enquanto a terra 
gira, lembrando estas crianças e jovens que par-
tiram tão cedo. É também sugerido que, inde-

pendentemente do credo, se participe numa cerimónia religiosa que 
ajude a tornar viva a sua memória. 

Na Madeira, o grupo “Nossa Âncora”, que desde 2010 recebe os 
pais nesta situação numa partilha que ajuda a aliviar a dor, tem vindo a 
participar numa missa com os seus elementos e familiares sempre em 
paróquias diferentes. Este ano foi escolhida a Paróquia de Gaula, razão 
pela qual vos escrevo estas linhas. 

E porquê escolher um momento em que celebramos a vida com o 
Advento que prepara a vinda de Jesus Salvador, para recordar uma 
situação tão triste como a morte de crianças e jovens e a dor dos seus 
pais? Porque esta dor  não escolhe hora nem lugar e para nós a aproxi-
mação do Natal traz um sentimento terrível de angústia pela ausência 
de quem mais queremos. Como viver o Natal sem aquela presença que 
enchia a casa? Não podemos esquecer, então vamos assumir que nos 
lembramos, vamos recordar oficialmente! 

Espero que esta celebração ajude a interiorizar que, mais do que 
perguntar a Deus porque razão nos levou o filho, devemos agradecer 
por nos ter dado uma prenda tão grande, mesmo por pouco tempo. E 
com fé e confiança esperar pelo reencontro final. 

 
 

Alberto Gomes - Paróquia de Gaula 

MISSAS DO PARTO 2018 
De 15 a 23 de dezembro, às 06:00h, na Igreja de Gaula  

e às 07:15h, na Capela de São Pedro. 
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2º domingo do Advento 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Lc 3, 1-6 

 

No décimo quinto ano do reinado do impera-
dor Tibério, quando Pôncio Pilatos era gover-
nador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, 
seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e 
Traconítide e Lisânias tetrarca de Abilene, no 
pontificado de Anás e Caifás, foi dirigida a pala-
vra de Deus a João, filho de Zacarias, no deser-
to. E ele percorreu toda a zona do rio Jordão, 
pregando um baptismo de penitência para a 
remissão dos pecados, como está escrito no 
livro dos oráculos do profeta Isaías: «Uma voz 
clama no deserto: ‘Preparai o caminho do Se-
nhor, endireitai as suas veredas. Sejam altea-

dos todos os vales e abatidos os montes e as colinas; endireitem-se 
os caminhos tortuosos e aplanem-se as veredas escarpadas; e toda 
a criatura verá a salvação de Deus’». 

 
 João é o profeta, cujo anúncio prepara o coração dos homens 

para acolher o Messias. A dimensão profética está sempre presente 
na comunidade dos batizados. A todos nós, constituídos profetas 
pelo batismo, Deus chama a dar testemunho de que o Senhor vem 
e a preparar os caminhos por meio dos quais Jesus há-de chegar ao 
coração do mundo e dos homens. 

Preparar o caminho do Senhor é convidar a uma conversão ur-
gente, que elimine o egoísmo, que destrua os esquemas de injustiça 
e de opressão, que derrote as cadeias que mantêm os homens prisi-
oneiros do pecado… Preparar o caminho do Senhor é um re-
orientar a vida para Deus, de forma a que Deus e os seus valores 
passem a ocupar o primeiro lugar no nosso coração e nas nossas 
prioridades de vida. 

Esse processo de conversão é um verdadeiro êxodo, que nos 
transportará da terra da opressão para a terra nova da liberdade, da 
graça e da paz. Só quem aceita percorrer esse “caminho” experi-
mentará a “salvação de Deus”. 

A preocupação de Lucas em situar concretamente, no espaço e 
no tempo, os acontecimentos da salvação chama a atenção aos pro-
fetas que anunciam a “vinda do Senhor”, no sentido de encarnar o 
seu anúncio no contexto cultural e político onde estão inseridos, a ir 
ao encontro do homem concreto, com a sua linguagem, os seus 
problemas concretos, as suas ânsias, os seus dramas, sonhos e es-
peranças. A linguagem com que o profeta anuncia a salvação não 
pode ser uma linguagem desencarnada, mas tem se ser uma lingua-
gem viva, questionante, interpelativa. 

 

 

in www.dehonianos.org 
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90 - Pode haver realmente propriedade privada? 
 

Sim, faz sentido e é humano haver propriedade priva-
da. Ela serve a paz e uma melhor utilização dos bens. A 
propriedade privada torna o Homem livre e independen-
te, estimula-o a conservá-la, a cuidar dela e a protege-la 
da destruição. Pelo contrário, coisas que são proprieda-
de comum acabam frequente-
mente por degenerar, porque 

ninguém se sente responsável por elas. Poder dis-
por livremente de bens encoraja a assumir respon-
sabilidades e tarefas na comunidade. Assim, o direi-
to de propriedade torna-se um importante funda-
mento para a liberdade dos cidadãos. É a base de 
uma ordem económica realmente democrática, por-
que só sobre a base da propriedade privada é que 
se torna possível a cada um participar nos rendi-
mentos do circuito económico. 

Oração para acender a 2ª vela da Coroa do Advento 
 

 
2º Domingo do Advento | 9 de dezembro 

 
Foi dirigida a palavra de Deus a João, no deserto. E ele percorreu toda a zona do rio Jordão, 

pregando um batismo de penitência para a remissão dos pecados, como está escrito:  
«Uma voz clama no deserto: ‘Preparai o caminho do Senhor…» 

Cf. Lc 3, 1-6 
Ao acender a 2ª vela da Coroa de Advento 
 
Senhor,  
acendemos a segunda vela desta Coroa, 
neste tempo de Advento. 
Nós te pedimos que esta luz  
nos leve ao encontro com Jesus. 
A chama acesa é para nós um sinal,  
como João Batista o foi também, 
preparando o caminho do Senhor. 
Ele é a voz que clama ainda hoje,  
nos nossos desertos interiores, 
e nos prepara para acolhermos  
a Palavra encarnada: 
Jesus Cristo, verdadeira Luz do mundo. 
Esta vela acesa nos faça ver,  
no encontro com João Batista, 
a necessidade de nos convertermos  
e abrirmos cada vez mais o nosso coração 
para a vinda de Jesus Cristo,  
Luz do mundo.  
Ámen. 



09 a 16 de dezembro de 2018 

Responsável: Pároco; Colaboradores: Leigos das paróquias de Gaula e Lombada 
Morada: Sítio do Povo, 9100-070, Gaula 
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Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 09 dez. 
2º domingo do Advento 

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

Segunda-feira | 10 dez. ———————— ———————— 

Terça-feira | 11 dez. ———————— Não há Eucaristia 
Não há cartório 

Quarta-feira | 12 dez. 

Eucaristia às 15:00h  
na capela do Lar 
Não há cartório 

———————— 

Quinta-feira | 13 dez. 
Santa Luzia 

Não há Eucaristia ———————— 

Sexta-feira | 14 dez. 
São João da Cruz 

Eucaristia às 09:30h ———————— 

Sábado | 15 dez. 
Missa do parto 

IDOSOS, DOENTES E MIGRANTES 
Eucaristia às 06:00h 

Missa do parto 
IDOSOS, DOENTES E MIGRANTES 
Eucaristia às 07:15h 

DOMINGO | 16 dez. 
3º domingo do Advento 

Missa do parto 
JOVENS E CRIANÇAS 

JUNTA FREGUESIA DE GAULA 
INSTITUIÇÕES E COMÉRCIO 

Eucaristia às 06:00h 

Missa do parto 
JOVENS E CRIANÇAS 

JUNTA FREGUESIA DE S. CRUZ 
Eucaristia às 07:15h 

- 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 arranjo do telhado da Igreja. 
- As Missas do Parto têm o seu começo no dia 15 de dezembro, às 
06:00h, na Igreja de Gaula e às 07:15h, na Capela de São Pedro. 
- Missas do Parto: Convidamos as pessoas responsáveis de cada sítio, a 
trazer algo para partilhar no convívio, sendo este logo após a missa, no 
salão paroquial. 
- Bênção das imagens do Menino Jesus, domingo, 23 de dezembro na 
missa. 
- Viagem paroquial à Irlanda, de 19 a 26 de agosto de 2019. Inscrições 
com o pároco até 15 de maio de 2019. Preço por pessoa em quarto du-
plo: 1865,00€ e em single: +268,00€.  


