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Quero agradecer-te... 
 

Neste início de ano, Senhor…penso na Tua Mãe, na minha 
mãe e em tantas outras mães… 
Penso no sim de MARIA, como o aceitou, sem grandes per-
guntas, sem condições, sem prós e contras…livre, imedia-
to e único. Penso na minha mãe, no seu percurso de vida, 
no seu testemunho de fé, com uma força enorme capaz de 
ultrapassar todas as limitações, mesmo as visíveis…Penso 
em tantas outras mães, de afeto, de coração que assumi-
ram a educação, a proteção e a sobrevivência dos filhos … 
Quero agradecer-Te pela Tua Mãe, MARIA, que guarda 
tudo no coração, a Mulher da atenção e do silêncio, que 
nunca nos abandona, que tudo suportou e a todos acolhe. 

Quero agradecer-Te a minha vida, a mãe que escolhestes para mim, que cari-
nhosamente também chamava “Maria”. Com ela aprendi a rezar, a entregar cada 
passo, a confiar mais, a ser mais simples e a dar valor às pequenas coisas. 

Quero agradecer-Te pelas “mães”, que pelas circunstâncias da vida, também 
me deram colo e por todas as mães que se esqueceram de si, para estarem dispo-
níveis para os Teus filhos. Neste novo ano, Senhor, quero procurar-Te melhor, 
quero procurar-Te muito mais, quero dar-Te mais tempo, não quero distrair-me 
com tantas outras coisas, que por vezes julgo serem melhores para mim. Não 
quero colocar-Te no fim da minha lista de prioridades, porque não quero que me 
digas ao ouvido: Há tanto tempo que estou contigo e tu ainda não me conhe-
ces… 

Mafalda Teixeira - Paróquia da Lombada 

Festa de Santo Antão Festa de Santo Antão Festa de Santo Antão ---   Paróquia de GaulaParóquia de GaulaParóquia de Gaula   

dia 22 de janeiro, domingo, às 10:30h, com a tomada de posse da nova confraria 
de Santo Antão, seguida da bênção dos animais às 12:00h, no adro da igreja. 
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Epifania do SenhorEpifania do Senhor   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 2, 1-12           

 

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do 
rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns Magos 
vindos do Oriente. «Onde está – perguntaram eles – o 
rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua 
estrela no Oriente e viemos adorá-l’O». Ao ouvir tal 
notícia, o rei Herodes ficou perturbado e, com ele, toda 
a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos 
sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde 
devia nascer o Messias. Eles responderam: «Em Belém 
da Judeia, porque assim está escrito pelo Profeta: ‘Tu, 
Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a me-

nor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o 
Pastor de Israel, meu povo’». Então Herodes mandou chamar secretamente 
os Magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha 
aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: «Ide informar-vos 
cuidadosamente acerca do Menino; e, quando O encontrardes, avisai-me, 
para que também eu vá adorá-l’O». Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis 
que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre o 
lugar onde estava o Menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entra-
ram na casa, viram o Menino com Maria, sua Mãe, e, prostrando-se diante 
d’Ele, adoraram-n’O. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe pre-
sentes: ouro, incenso e mirra. E, avisados em sonhos para não voltarem à pre-
sença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. 

 

Os “magos” são apresentados como os “homens dos sinais”, que sabem 
ver na “estrela” o sinal da chegada da libertação… Somos pessoas atentas 
aos “sinais” – isto é, somos capazes de ler os acontecimentos da nossa histó-
ria e da nossa vida à luz de Deus? Procuramos perceber nos “sinais” que apa-
recem no nosso caminho a vontade de Deus? 

 Impressiona também, no relato de Mateus, a “desinstalação” dos 
“magos”: viram a “estrela”, deixaram tudo, arriscaram tudo e vieram procu-
rar Jesus. Somos capazes da mesma atitude de desinstalação, ou estamos 
demasiado agarrados ao nosso sofá, ao nosso colchão especial, à nossa tele-
visão, à nossa aparelhagem? Somos capazes de deixar tudo para responder 
aos apelos que Jesus nos faz através dos irmãos?  

 

in www.dehonianos.org 
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7 - Porque é que Deus concedeu ao Homem a pos-
sibilidade de fazer o mal?  
Deus criou o Homem para amar. Mas ninguém po-
de ser forçado a amar; o amor pressupõe sempre 
a liberdade. Portanto, o Homem deve ser livre pa-
ra que possa realmen-

te amar. Quando existe autêntica liber-
dade, existe também a possibilidade de 
uma decisão fundamentalmente falsa. 
De facto, os Homens podem estragar a 
própria liberdade.  

D. António celebrou Missa do final do ano e Te Deum 
 

D. António Carrilho, presidiu a uma Eucaristia com "Te 
Deum", na Sé, para assinalar o fim do ano de 2016. Na 
sua mensagem referiu-se, em género de “balanço”, aos 
“acontecimentos marcantes” neste ano, nomeadamen-
te: a celebração do Ano da Misericórdia, proposto pelo 
Papa Francisco; a visita da Imagem Peregrina de Fátima 
(no mês de março), no contexto da preparação do cen-
tenário das aparições de Nossa Senhora; a Exortação 
Apostólica do Papa “A  Alegria do Amor”, destinada às 
famílias cristãs; a recente ordenação de um novo Diáco-

no para a nossa diocese, Carlos Ismael Faria Almada e a Jornada Mundial 
da Juventude em Cracóvia com o Papa e a participação de um grupo de 
jovens madeirenses. D. António destacou ainda os “esforços” realizados 
por instituições e entidades públicas, no sentido do “bem comum” e da 
“paz”; sem esquecer os “gestos solidários” nas “famílias" e "vizinhos”, 
entre outros espaços de proximidade. Destacou também a Jornada Mun-
dial da Paz, apresentando a mensagem do Papa para este ano de 2017: “A 
não-violência: estilo de uma política para a paz”. Citando o Papa Francis-
co, «o bispo do Funchal disse que, entre outros aspetos: a "violência não é 
remédio para a paz"; “o próprio Jesus viveu em tempos de violência”, 
mas “ensinou que o verdadeiro campo de batalha, onde se defrontam a 
violência e a paz, é o coração humano”. 
 

in www.diocesedofunchal.com 



Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 08-01 
Epifania do Senhor 

Natal do doente e do idoso 

15h 10h 

Segunda-Feira | 09-01 
Batismo de Jesus 

———————— ———————— 

Terça-Feira | 10-01 ———————— 
18:30h 

Cartório até às 20h 

Quarta-Feira | 11-01 
18:30h 

Cartório até às 20h 
———————— 

Quinta-Feira | 12-01 
 

15h 
na capela do Lar  

———————— 

Sexta-Feira | 13-01 09:30h ———————— 

Sábado | 14-01 18h 
19:30h  

no Centro de Oração  

DOMINGO | 15-01 
2º domingo do Tempo Comum 

10:30h 9:15h 

08 a 15 de janeiro 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. 

 

Tiragem de 250 exemplares / Distribuição Gratuita 

- Encontro com os ministros extraordinários da comunhão da Paróquia de Gaula, 
quarta-feira, dia 11 de janeiro às 20h, na igreja. 
- Encontro com os colaboradores que organizam a festa dos Reis, da Paróquia de 
Gaula, na quarta-feira, dia 18 de janeiro às 20h, no salão paroquial. 
- Festa dos Reis, dia 21 de janeiro, sábado, no salão paroquial de Nossa Senhora 
da Luz em Gaula, às 19:30h, com a presença de alguns grupos de folclore e algu-
mas surpresas. 
- Festa de Santo Antão na Paróquia de Gaula, dia 22 de janeiro, domingo, às 
10:30h, com a tomada de posse da nova confraria, seguida da bênção dos animais 
às 12:00h, no adro da igreja. 
- Semana de atualização do Clero, Leigos e Religiosos: 24 a 26 de janeiro. 


