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“O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas”(Lc. 1, 49)   
 

Esta frase do Evangelho, interpela-nos a olhar estas palavras 
de Maria, no dia Mundial do Doente, reconhecendo a grande-
za da ação de Deus, a quem nada é impossível. Pelo mistério 
da Encarnação, o Senhor manifesta o Seu amor pela humani-
dade, de modo que, tomamos consciência desse amor levado 
ao extremo, quando entrega a Sua vida no alto da Cruz. No 
entanto, toda a vida de Jesus é marcada por este ir ao encon-
tro dos mais pobres, especialmente daqueles que sofrem no 
corpo ou na alma qualquer tipo de enfermidade. Tenhamos, 
então, presentes as palavras do leproso, que consciente da 
sua enfermidade, coloca-se humildemente diante do Senhor 
e diz: “Se quiseres, podes curar-me.” Este, “se quiseres”, 
mostra a liberdade que aquele que está enfermo, reconhece 
em Cristo, que tendo poder para o fazer, pode não querer 
curar aquele que diante d´Ele se apresenta. Por outro lado, 
reconhecemos nas palavras do leproso, um implícito reco-

nhecimento da necessidade de cura. Ele reconhece-se ferido, e sabe que 
só Deus o pode curar. Nos nossos dias, continua a haver feridas que não 
são curáveis nos hospitais. Existem feridas que são curadas no diálogo, 
através da abertura do coração ao outro. O Senhor quer curar-nos e para 
isso toca as nossas feridas, ajudando a sará-las. 

 

Sérgio Fernandes  - Paróquia da Lombada 

Nossa Senhora de LurdesNossa Senhora de LurdesNossa Senhora de Lurdes   

Celebração da memória litúrgica no sábado, dia 11 de fevereiro  
na Igreja de Gaula, às 18h. 
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5º Domingo do Tempo Comum5º Domingo do Tempo Comum  

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 5, 13-16      
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Vós sois o sal da terra. Mas se ele perder a for-
ça, com que há-de salgar-se? Não serve para 
nada, senão para ser lançado fora e pisado pe-
los homens. Vós sois a luz do mundo. Não se 
pode esconder uma cidade situada sobre um 
monte; nem se acende uma lâmpada para a co-
locar debaixo do alqueire, mas sobre o candela-
bro, onde brilha para todos os que estão em 
casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos 

homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso 
Pai que está nos Céus». 

 

 

Eu sou, dia a dia, o sal que dá o sabor, que traz uma mais valia de 
amor e de esperança à vida daqueles que caminham ao meu lado? 
Para aqueles com quem lido todos os dias, sou uma personagem 
insípida, incaracterística, instalada numa mediocridade cinzenta, ou 
sou uma nota de alegria, de entusiasmo, de optimismo, de esperan-
ça numa vida nova vivida ao jeito do Evangelho, ao jeito do 
“Reino”? No meio do egoísmo, do desespero, do sem sentido que 
caracteriza a vida de tantos dos meus irmãos, eu dou um testemu-
nho de um mundo novo de amor e de esperança? 

Ser cristão é também ser uma luz acesa na noite do mundo, 
apontando os caminhos da vida, da liberdade, do amor, da fraterni-
dade… Eu sou essa luz que aponta no sentido das coisas importan-
tes, impedindo que a vida dos meus irmãos se gaste em frivolidades 
e bagatelas? Para os que vivem no sofrimento, na dúvida, no erro, 
para os que vivem de olhos no chão, eu sou a luz que aponta para o 
mais além e para a realidade libertadora do “Reino”?  

 

in www.dehonianos.org 
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11 - Como é que o Povo de Israel responde à reve-
lação de Deus? 
   
Uma vez que Deus é conhecido, nada pode per-
manecer como era. O povo de Israel mostra isso 
claramente através da aliança que Deus estabele-

ce com ele. Sinais desta aliança são os dez mandamentos que Deus 
transmite a Moisés no monte Sinai (Ex 19-24). Se nos orientarmos 
pelos mandamentos e procurarmos agir de 
um modo correto, esta é a nossa resposta à 
inclinação amorosa de Deus para connosco. 
Temos assim a possibilidade de contribuir pa-
ra a realização do grande plano de Deus so-
bre o mundo e sobre a História.  

Jubileu da catedral  
Visitas guiadas - Apresentação da Sé do Funchal 

 
 

Estamos a celebrar 500 anos da Dedicação da Sé do 
Funchal. Para celebrar esta data festiva, além de tan-
tas outras iniciativas ao longo do ano, é apresentada 
uma série de 4 visitas guiadas à Sé do Funchal às 
16:15h pelo pároco da Sé. Não necessita de inscrição 
prévia. A entrada é gratuita. A visita visa, também, 
integrar a Sé dentro do panorama mais alargado da 
identidade da Igreja e da sua missão no mundo atual. 

 
 
 

5 de fevereiro - A Igreja, casa de Deus na cidade. A construção da Cate-
dral do Funchal. 

5 de março - A Igreja, povo de Deus, peregrino na história. A marca histó-
rica de cada época na Catedral. 

2 de abril - A Igreja, Corpo de Cristo, animado pelo Espírito, casa da uni-
dade. Altares e Confrarias da Catedral. 

11 de junho - A beleza do Evangelho faz crescer a Igreja. A arte Sacra da 
Catedral. 

 
in www.diocesedofunchal.com 



Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 05-02 
5º domingo do Tempo Comum 

10:30h 9:15h 

Segunda-Feira | 06-02 
São Paulo Miki  

e companheiros mártires 

———————— ———————— 

Terça-Feira | 07-02 
As cinco Chagas do Senhor 

———————— Não há Eucaristia 

Quarta-Feira | 08-02 
18:30h 

Cartório até às 20h 
———————— 

Quinta-Feira | 09-02 
15h 

na capela do Lar  
———————— 

Sexta-Feira | 10-02 
Santa Escolástica 

09:30h ———————— 

Sábado | 11-02 
Nossa Senhora de Lurdes 

18h 
19:30h 

no Centro de Oração  

DOMINGO | 12-02 
6º domingo do Tempo Comum 

10:30h 9:15h 
Festa das Bem Aventuranças 

05 a 12 de fevereiro de 2017 

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

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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- Dia Mundial do doente, 11 de fevereiro, memória litúrgica de Nossa 
Senhora de Lurdes. 
- Ultreia regional dos Cursos de Cristandade dia 16 de fevereiro, quinta-
feira,  na Paróquia de Gaula. 
- Reunião do Conselho Paroquial da Paróquia da Lombada, terça-feira, 
21 de fevereiro, às 20h e da Paróquia de Gaula, quarta-feira, 22 de feve-
reiro, às 20h. 
- Viagem paroquial “Polónia – Nos Caminhos de SÃO JOÃO PAULO II” 
de 09 a 15 de Agosto. Inscrições com o pároco ou na agência Bravatour 
(gorete.araujo@bravatour.pt) no Funchal até 30 de Junho de 2017. Pre-
ço por pessoa em quarto duplo: 1.366,00€; em single: +136,00€.  


