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E nós, que devemos fazer? 
 

Diante de todas as maravilhas que o Se-
nhor opera e face a tudo aquilo que Ele nos 
mostra como sendo caminho seguro a per-
correr, nós que queremos abraçar a fé e que 
nos preparamos para acolher o Messias, per-
guntamos ao Senhor que espera Ele de nós? 

O terceiro domingo do Advento, convida-
nos a viver a alegria e ao mesmo tempo a 
uma alegria partilhada, pois faz-nos ver a 
grande proximidade do Natal e a alegria que 

somos chamados a viver e a transmitir, pela certeza deste Menino 
Deus que vem ter connosco, humilde, frágil, desprezado por muitos. 

Somos peregrinos para nos encontrarmos com Cristo. Somos pere-
grinos do Natal, pois queremos e ansiamos que Jesus Menino venha 
nascer de novo na manjedoura do nosso coração. É nessa manjedoura 
que Cristo diz: “Alegrai-vos”. 

Cristo vem transformar o mundo, e quer transformá-lo a partir do 
coração humano. Ele quer que o mundo que vive preso à guerra seja,  
capaz de procurar continuamente e mais seriamente a paz e a verda-
deira alegria.  

Cada um de nós é como a terra árida do deserto, onde brotam os 
espinhos do erro, da discórdia e da maldade. Mas, não desistindo de 
nós, Cristo mostra-Se sempre atento e disposto a nos chamar a Si.  

Aproxima-se o Natal, mas somos convidados a olhar hoje para aque-
les a quem o Natal sabe a pouco, ou até é mesmo sinal de miséria. Mas 
está nas nossas mãos a responsabilidade de repartirmos os nossos 
bens e dons, com aqueles que mais precisam. 

Há muito trabalho a fazer, para que todos possam dizer: “É Natal, 
Cristo nasceu.” 

 
 

Sérgio Fernandes - Paróquia da Lombada 

MISSA DO GALO 2018 
24 de dezembro, celebração com o Auto de Natal  

às 21:00h na Capela de São Pedro  
e às 23:30h na Igreja de Gaula. 



2 

3º domingo do Advento 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Lc 3, 10-18 

 

Naquele tempo, as multidões pergunta-
vam a João Baptista: «Que devemos fazer?». 
Ele respondia-lhes: «Quem tiver duas túnicas 
reparta com quem não tem nenhuma; e 
quem tiver mantimentos faça o mesmo». Vie-
ram também alguns publicanos para serem 
baptizados e disseram: «Mestre, que deve-
mos fazer?». João respondeu-lhes: «Não exi-
jais nada além do que vos foi prescrito». Per-
guntavam-lhe também os soldados: «E nós, 
que devemos fazer?». Ele respondeu-lhes: 
«Não pratiqueis violência com ninguém nem 
denuncieis injustamente; e contentai-vos 

com o vosso soldo». Como o povo estava na expectativa e todos 
pensavam em seus corações se João não seria o Messias, ele to-
mou a palavra e disse a todos: «Eu baptizo-vos com água, mas 
está a chegar quem é mais forte do que eu, e eu não sou digno 
de desatar as correias das suas sandálias. Ele baptizar-vos-á com 
o Espírito Santo e com o fogo. Tem na mão a pá para limpar a sua 
eira e recolherá o trigo no seu celeiro; a palha, porém, queimá-la-
á num fogo que não se apaga». Assim, com estas e muitas outras 
exortações, João anunciava ao povo a Boa Nova». 

 
 E nós, que devemos fazer?” A expressão revela a atitude cor-

reta de quem está aberto à interpelação do Evangelho. Sugere-se 
aqui a disponibilidade para questionar a própria vida, primeiro 
passo para uma efetiva tomada de consciência do que é necessá-
rio transformar. 

Os bens que temos à nossa disposição são sempre um dom de 
Deus e, portanto, pertencem a todos: ninguém tem o direito de 
se apropriar deles em seu benefício exclusivo. As desigualdades 
chocantes, a indiferença que nos leva a fechar o coração aos gri-
tos de quem vive abaixo do limiar da dignidade humana, o egoís-
mo que nos impede de partilhar com quem nada tem, são obstá-
culos intransponíveis que impedem o Senhor de nascer no meio 
de nós. As nossas comunidades e nós próprios damos testemu-
nho desta partilha que é sinal do Reino proposto por Jesus? 

Ser cristão é ser batizado no Espírito, quer dizer, é ser porta-
dor dessa vida de Deus que nos permite testemunhar Jesus e a 
sua proposta. O que é que conduz a nossa caminhada e motiva 
as nossas opções – o Espírito, ou o nosso egoísmo e comodismo? 

 

 

in www.dehonianos.org 
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91 - Quais os limites da propriedade privada? 
 

O direito à propriedade privada nunca deve ser abso-
lutizado. Pelo contrário, quem dispõe de bens deve colo-
ca-los ao serviço do bem comum. Isso vale para os bens 
públicos, como a iluminação das ruas, mas vale também 
para as coisas privadas, como os telemóveis. Assim, de-
vo deixar que alguém que preci-
se de ajuda se sirva do meu tele-

móvel para fazer uma chamada de emergência. A pro-
priedade privada só pode ser um instrumento para a 
melhor administração dos bens da terra. Cada um 
deve sentir-se responsável por determinadas coisas. 
Quando todos são responsáveis por tudo, na prática 
ninguém se sente responsável por nada. A proprieda-
de privada não pode estar acima do bem comum, 
porque todos os bens devem servir todos os Homens. 

Oração para acender a 3ª vela da Coroa do Advento 
 

 
3º Domingo do Advento | 16 de dezembro 

 
As multidões perguntavam a João Baptista: «Que devemos fazer?»…  

Como o povo estava na expectativa e todos pensavam em seus corações se João  
não seria o Messias, ele tomou a palavra e disse a todos: «Eu batizo-vos com água, mas está a 

chegar quem é mais forte do que eu… Ele batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo.» 
 

Cf. Lc 3, 10-18 
Ao acender a 3ª vela da Coroa de Advento 
 
Senhor,  
acendemos a terceira vela desta Coroa, 
neste tempo de Advento. 
Nós te pedimos que esta luz nos leve ao 
encontro com Jesus. 
A vela acesa é sinal da fé  
acolhida no Batismo, 
chama que se alimenta  
na celebração dos sacramentos, 
nos quais recebemos  
os dons do teu Amor. 
Nós te pedimos, Senhor: 
faz-nos crescer na alegria  
de acolher o fogo do Espírito, 
o alimento da Eucaristia,  
o conforto do Perdão, 
o dom da tua infinita misericórdia  
que nos guia nas opções da vida. 
Isto te pedimos por  
nosso Senhor, Jesus Cristo, 
Luz do mundo. Ámen. 



16 a 23 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. 

 

Tiragem de 250 exemplares / Distribuição Gratuita 

Gaula Lombada 
 

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 

Segunda-feira | 17 dez. 
Missa do parto 

MULHERES 
Eucaristia às 06:00h 

Missa do parto 
MULHERES 

Eucaristia às 07:15h 

Terça-feira | 18 dez. 
Missa do parto 

HOMENS 
Eucaristia às 06:00h 

Missa do parto 
HOMENS 

Eucaristia às 07:15h 

Quarta-feira | 19 dez. 
Missa do parto 
LEVADAS, FAZENDA, LAJES E  

PORTO NOVO 

Eucaristia às 06:00h 

Missa do parto 
PALMEIRA DE BAIXO,  
ROSÁRIO E S. PEDRO 

Eucaristia às 07:15h 

Quinta-feira | 20 dez. 

Missa do parto 
CONTENDA FARROBO E FONTE 
Eucaristia às 06:00h 
Eucaristia às 15:00h  

na capela do Lar 

Missa do parto 
PALMEIRA DE CIMA 

Eucaristia às 07:15h 

Sexta-feira | 21 dez. 
Missa do parto 
BEATAS E LOMBADINHA 

Eucaristia às 06:00h 

Missa do parto 
LOMBO DA CALÇADA,  
REGADINHAS E REGO 

Eucaristia às 07:15h 

Sábado | 22 dez. 

Missa do parto 
POVO, LOMBO, LOBAS, FURTADOS, 

ALDONÇA E CASTELEJO 

Eucaristia às 06:00h 

Missa do parto 
SALÃO, CHOUPANA  

E RIBEIRO DO LOURO 

Eucaristia às 07:15h 
Eucaristia às 19:00h  
no Centro de Oração 

DOMINGO | 23 dez. 
4º domingo do Advento 

Missa do parto 
SALÃO, SÃO JOÃO, TORRE,  
FONTE LOPO E FAZENDINHA 

Eucaristia às 06:00h 

Missa do parto 
EIRAS VELHAS  

E FONTE DOS ALMOCREVES 

Eucaristia às 07:15h 

- Não haverá atendimento de cartório esta semana.  
- 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. 
- 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 páro-
co até 15 de maio de 2019. Preço por pessoa em quarto duplo: 1865,00€ e em sin-
gle: +268,00€.  


