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Neste Natal, façamos o encontro com Deus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais do que um tempo de festa, o Natal constitui uma verdadeira 
oportunidade de encontro com Deus. No nascimento de Jesus se mani-
festa a graça do Verbo Encarnado, que, fazendo-se homem igual a nós, 
veio habitar no nosso mundo para experimentar as alegrias e as espe-
ranças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos 
pobres e de todos aqueles que sofrem. 

Mas a atitude dos cristãos que desejam participar desse encontro 
não pode ser a de alguém soberbo ou egoísta. Pelo contrário, para en-
trar no lugar do nascimento de Jesus é necessário inclinar-se. Com efei-
to, se quisermos encontrar Deus Menino, então devemos descer da nos-
sa razão «iluminada» pelo materialismo mundano. 

O nascimento de Jesus traduz a certeza de que não estamos sozi-
nhos nesta terra. Deus vem ao nosso encontro, faz novas todas as coi-
sas e anuncia-nos uma grande alegria. Este é o autêntico significado do 
Natal: a graça de podermos confiar na simplicidade de um pequeno be-
bé que veio para nos salvar. 

Neste Natal, eu, juntamente com a equipa da Semente, desejamos 
que a graça do Menino Jesus chegue a todos os lares, proporcionando 
uma verdadeira abertura dos corações à fé e à Verdade Divina, na qual 
encontramos o Deus que Se esconde na humildade dum menino acaba-
do de nascer. 

 
 

Padre Hélder Gonçalves 

JANTAR DE GALA - NATAL E FIM DE ANO 
19:00h, 29 de dezembro, no Salão Paroquial de Gaula 

15€ adulto | 8€ criança 
Com música ao vivo e outras surpresas! Bilhetes à venda. 
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4.º domingo do Advento 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Lc 1, 39-45 
 

 

Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e 
dirigiu-se apressadamente para a montanha, 
em direcção a uma cidade de Judá. Entrou 
em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando 
Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino 
exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espí-
rito Santo e exclamou em alta voz: «Bendita 
és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do 
teu ventre. Donde me é dado que venha ter 
comigo a Mãe do meu Senhor? Na verdade, 
logo que chegou aos meus ouvidos a voz da 
tua saudação, o menino exultou de alegria no 
meu seio. Bem-aventurada aquela que acredi-

tou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Se-
nhor».  

 
A presença de Jesus neste mundo é, claramente, a concretização das 

promessas de salvação e de libertação feitas por Deus ao seu Povo. Com 
Jesus, anuncia-se a eliminação da opressão, da injustiça, de tudo aquilo 
que rouba e que limita a vida e a felicidade dos homens. Jesus, ao 
“nascer” entre nós, tem por missão propor um mundo onde a justiça, os 
direitos humanos, a dignidade, a vida e a felicidade das pessoas são ab-
solutamente respeitados. Dizer que Jesus, hoje, nasce no nosso mundo 
significa propor esta mensagem libertadora e salvadora. 

Nós, que somos no mundo o rosto vivo de Jesus, propomos esta boa 
notícia? Os pobres, os que sofrem, todos os que são vítimas de opressão 
e suspiram ansiosamente por um mundo novo encontram no nosso 
anúncio esta proposta? Esta mensagem libertadora é a nossa proposta 
fundamental, ou dispersamo-nos em propostas laterais (o dinheiro que 
a comunidade tem em caixa para construir novas igrejas, a apresenta-
ção dos novos paramentos, as “bocas” que atirámos aos nossos oposi-
tores na comunidade, as questões de organização), que dizem muito 
pouco acerca do essencial? 

O “estremecimento” de alegria de João Baptista no seio de Isabel é o 
sinal de que o mundo espera com ânsia uma proposta verdadeiramente 
libertadora. Nós, os cristãos, somos verdadeiramente o veículo desta 
mensagem? 

A proposta libertadora de Deus para os homens alcança o mundo 
através da fragilidade de uma mulher (recordar o contexto social de 
uma sociedade patriarcal, onde a mulher pertence à classe dos que não 
gozam de todos os direitos civis e religiosos) que aceita dizer “sim” a 
Deus. É necessário ter consciência de que é através dos nossos limites e 
da nossa fragilidade que Deus alcança os homens e propõe o seu pro-
jeto ao mundo. 

 

in www.dehonianos.org 
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92 - Há limites para a utilização comum dos bens? 
 

Quem possui propriedades privadas, tem-nas para 
delas se servir e para os outros. Por isso não deve pen-
sar apenas nos seus contemporâneos mas também nas 
gerações futuras. É por isso que existe o princípio da 
sustentabilidade. Administrar de um modo sustentado 
significa que ninguém deve usar mais recursos do que 
aqueles que pode de algum 

modo substituir ou regenerar. Na utilização de 
um bem não deve, portanto, ter-se em vista ape-
nas a utilidade própria mas o bem-estar de todos 
os Homens, portanto, o bem comum. O proprie-
tário tem o dever de empregar produtivamente 
os seus bens, isto é, confiá-los a alguém que os 
possa investir produtivamente para a criação de 
algo de novo que possa servir a todos. 

Oração para acender a 4.ª vela da Coroa do Advento 

 
4.º Domingo do Advento | 23 de dezembro 

 
Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direção a uma 

cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e 
exclamou em alta voz: «Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre.  

Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento  
de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor». 

Cf. Lc 3, 10-18 
Ao acender a 4.ª vela da Coroa de Advento 
 
Senhor,  
acendemos a quarta vela desta Coroa, 
neste tempo de Advento. 
Nós te pedimos que esta luz nos leve ao 
encontro com Jesus. 
Hoje, no nosso caminho,  
cruza-se connosco Maria, a Mãe de Jesus, 
que leva consigo a alegria  
de acreditar na tua palavra, 
e de se entregar totalmente  
nas tuas mãos. 
A chama acesa é para nós um sinal,  
como Nossa Senhora o foi também, 
transportando a Luz de Jesus no seu seio. 
Esta vela acesa nos faça ver, 
no encontro com Maria, 
a alegria de levar a presença  
de Jesus aos outros, 
e de abrirmos cada vez  
mais o nosso coração 
para a vinda de Jesus Cristo,  
Luz do mundo. Ámen . 



23 a 30 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 | 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 

Segunda-feira | 24 dez. 
Noite de Natal 

Auto de natal às 23:30h 
Eucaristia às 00:00h 

Auto de natal às 21:00h 
Eucaristia às 21:30h 

Terça-feira | 25 dez. 
Dia de Natal 

Eucaristia às 11:00h Eucaristia às 10:00h 

Quarta-feira | 26 dez. 
Santo Estêvão 

Eucaristia às 11:00h 
Eucaristia às 10:00h 
Eucaristia às 19:00h 
no Centro de Oração 

Quinta-feira | 27 dez. 
São João, Evangelista 

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

Sexta-feira | 28 dez. 
Santos Inocentes 

Eucaristia às 18:00h 
BÊNÇÃO DAS CRIANÇAS 

Eucaristia às 19:00h 
BÊNÇÃO DAS CRIANÇAS 

Sábado | 29 dez. Eucaristia às 18:00h 
Não há Eucaristia  
no Centro de Oração 

DOMINGO | 30 dez. 
Sagrada Família 

Eucaristia às 10:30h 
BÊNÇÃO DAS FAMÍLIAS 

Eucaristia às 09:15h 
BÊNÇÃO DAS FAMÍLIAS 

- Não haverá atendimento de cartório esta semana.  
- Renúncia do Advento: No domingo, dia 06 de janeiro (Epifania do Senhor) o 
ofertório será destinado, ao Fundo Social Diocesano (FSD) e à ajuda às crianças 
da Síria, através da Fundação Ajuda a Igreja que Sofre (AIS), mais precisamente 
da campanha ‘Deixe-me viver a minha infância’, que “procura auxiliar diretamen-
te crianças e jovens traumatizados pela guerra”. 
- 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€.  
 

A equipa da “Semente” deseja-vos, um feliz Natal e um 
ano novo de 2019, cheio  das bênçãos do Deus Menino! 


