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Missa de ano novo Missa de ano novo Missa de ano novo ---   01 de janeiro 201701 de janeiro 201701 de janeiro 2017   
 

às 10h na Capela de São Pedro e às 11h na Igreja de Gaula. 

nº 05 - 25 de dezembro de 2016 -  1ª semana do Natal 

“O VERBO DE DEUS FEZ-SE CARNE E HABITOU ENTRE NÓS” (Jo 1,14)  

Caros paroquianos, a palavra «Natal» signi-
fica nascimento, concretamente a festa 
cristã que se realiza todos os anos e que 
comemora o nascimento de Jesus Cristo… 
Então, podemos questionar-nos: “o que é 
que nasce no nosso coração?”. Pensemos 
na nossa vida, naquilo que temos vivido ao 
longo deste ano de 2016 e perguntemo-

nos se temos deixado um espaço para Deus, para o Menino Jesus 
que se manifesta nas palhinhas de Belém. «Quem tem Deus, tem 
tudo», certamente já ouvimos esta frase, mas dificilmente não have-
rá paz, amor e alegria se não acolhermos Jesus… se não dizermos o 
nosso «sim» como Maria disse ao anjo.  

Não fechemos as portas da nossa casa a Deus, mas pelo contrá-
rio deixemos que a Luz do presépio ilumine a nossa vida. Permita-
mos que a guerra seja vencida pela paz, o ódio pelo amor e a vin-
gança pelo perdão.  

Santo e feliz Natal e um ano novo cheio das bênçãos do Deus 
Menino para todos. 

Padre Hélder Gonçalves 
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Natal do SenhorNatal do Senhor   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João   
Jo 1, 1-18     
 

No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo 
era Deus. No princípio, Ele estava com Deus. Tudo se fez por meio 
d’Ele e sem Ele nada foi feito. N’Ele estava a vida e a vida era a luz 
dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a receberam. O 
Verbo era a luz verdadeira, que, vindo ao mundo, ilumina todo o ho-
mem. Estava no mundo e o mundo, que foi feito por Ele, não O co-
nheceu. Veio para o que era seu e os seus não O receberam. Mas 
àqueles que O receberam e acreditaram no seu nome, deu-lhes o 
poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram do san-
gue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de 
Deus. E o Verbo fez-Se carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua 
glória, glória que Lhe vem do Pai como Filho Unigénito, cheio de 
graça e de verdade.   

 

- A transformação do “Verbo/Palavra” em “carne” (em menino do 
presépio de Belém) é a espantosa aventura de um Deus que ama até 
ao inimaginável e que, por amor, aceita revestir-Se da nossa fragilida-
de, a fim de nos dar vida em plenitude. Neste dia, somos convidados a 
contemplar, numa atitude de serena adoração, esse incrível passo de 
Deus, expressão extrema de um amor sem limites. 

- Acolher o “Verbo/Palavra” é deixar que Jesus nos transforme, nos 
dê a vida plena, a fim de nos tornarmos, verdadeiramente, “filhos de 
Deus”. O presépio que hoje contemplamos é, apenas, um quadro bo-
nito e terno ou uma interpelação a acolher a “Palavra”, de forma a 
crescermos até à dimensão do homem novo?  

- Jesus (esse menino do presépio) é para nós o “Verbo/Palavra” su-
prema que dá sentido à nossa vida, ou deixamos que outras “palavras” 
nos condicionem e nos induzam a procurar a felicidade em caminhos 
de egoísmo, de alienação, de comodismo, de pecado? Quais são essas 
“palavras” que às vezes nos seduzem e nos afastam da “Palavra” 
eterna de Deus que ecoa no Evangelho que Jesus veio propor?  

 

in www.dehonianos.org 
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5 - Porque é que que Deus criou o Homem e o 
mundo?  
Deus criou o mundo por superabundância de 
amor. Ele deseja que O amemos como Ele nos 
ama. Ele quer reunir-nos na grande família da sua 
Igreja.  

Bispo do Funchal ordenou um novo diácono  
 

"Em tempo de Advento e já perto do Natal, a Igreja 
não pode deixar de sentir mais viva a consciência da 
sua responsabilidade de anunciar o Evangelho aos 
homens e mulheres de hoje, com os seus anseios e 
dificuldades, dúvidas e problemas, alegrias e triste-
zas". A afirmação é de D. António Carrilho durante a 
homilia que proferiu na eucaristia da ordenação do 
novo diácono - Carlos Ismael Faria Almada, na tarde 
de domingo (18 de dezembro), na Sé. 

A vocação de diácono foi explicada pelo bispo do Funchal nesta ocasião, 
salientando que "o diácono na Igreja tem por missão ajudar o bispo e o 
seu presbitério no serviço da Palavra, do altar e da caridade"; e como 
“ministro de Jesus Cristo" procura "fazer a vontade de Deus" e agir 
"com alegria", como "servo", a favor de todos os irmãos.  Na homilia, D. 
António Carrilho agradeceu à família do jovem diácono, à comunidade 
paroquial e responsáveis dos Seminários. Dirigindo-se aos jovens da dio-
cese, o bispo do Funchal pediu que “não tenham medo” de optar por 
uma vida consagrada na Igreja ou na vida religiosa. “Abri os vossos cora-
ções e deixai-vos tocar pelo “sim” da jovem de Nazaré, Maria Mãe de 
Jesus. E hoje, também, pelo sim deste jovem diácono. Estai atentos e 
sede generosos na resposta”, apelou. 
 

in www.diocesedofunchal.com 



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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Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 25-12 
Natal do Senhor 

11h 10h 

Segunda-Feira | 26-12 
Santo Estêvão 

11h 
10h 
19h 

no Centro da Oração 

Terça-Feira | 27-12 ———————— Não há Eucaristia  
Não há cartório 

Quarta-Feira | 28-12 
Santos Inocentes 

18h 
cartório até às 20h 

18h com Batismo 

Quinta-Feira | 29-12 15h 
na capela do Lar  

———————— 

Sexta-Feira | 30-12 
Sagrada Família de Jesus 

09:30h ———————— 

Sábado | 31-12 17h Não há Eucaristia  
no Centro da Oração 

DOMINGO | 01-01 
Santa Maria Mãe de Deus 

11h 10h 

- Bênção das famílias, na missa da primeira oitava, nesta segunda-feira. 
- Bênção das crianças, na missa de quarta-feira, às 18h. 
- No domingo,  dia 08 de janeiro (Epifania do Senhor) o ofertório será destinado 
à renúncia do Advento, que tem como causa a ajuda às famílias, vítimas dos in-
cêndios no passado mês de agosto no Funchal. 
- Natal do doente e idoso no domingo, dia 08 de janeiro, na Capela de São Pedro 
às 10h e na Igreja de Gaula às 15h. 
 

A equipa da “Semente” deseja-vos, um feliz Natal e um 
ano novo de 2017, cheio  das bênçãos do Deus Menino! 

25 de dezembro de 2016 a 01 de janeiro de 2017 


