
BOLETIM INFORMATIVO DAS PARÓQUIAS DE BOLETIM INFORMATIVO DAS PARÓQUIAS DE GAULA GAULA E E LOMBADALOMBADA  

nº 12 - 12 de fevereiro de 2017 -  6ª semana do Tempo Comum 

 

O que Deus espera de mim?   
 

Neste tempo em que vamos sentindo os problemas 
que atravessam o nosso mundo, é tempo favorável 
para que outros valores se tornem realidade. Valores 
como a solidariedade, a entreajuda, a união familiar, a 
fé em Deus que é Pai, a esperança e a certeza de que 
mesmo que tudo nos falhe, Deus nunca nos abando-
na. Jesus Cristo ensina-nos a rezar. “Rezai pois, assim: 
Pai Nosso, que estais no Céu” (Mt. 6, 9). Ser pai é ge-

rar vida, pensar no pai implica sentir apoio e colaboração. Ser filho implica 
estar atento aos ensinamentos do pai, a seguir o seu exemplo. Todos nós, 
em certa medida vamos fazendo experiência desta relação a nível huma-
no. No que diz respeito à relação com Deus, a experiência é bem mais pro-
funda. Deus é Pai que nos ama sem limites, que quer o nosso bem, que 
está sempre disposto a vir ao nosso encontro.  Peçamos ao Senhor que 
nos conceda a graça de aprendermos a “perder tempo” para estarmos 
com o Pai. “Não vos preocupeis … procurai primeiro o Reino de Deus e a 
sua justiça, e tudo o mais se vos dará por acréscimo” (Mt. 6, 31-33). E eu 
que faço? Como aceito na minha vida esta vida divina de Deus que se fez 
homem e que mora no mais íntimo do meu coração? Que valores procla-
mo? Sou verdadeiro naquilo que digo, ou procuro enganar os outros e 
sobretudo enganar-me a mim mesmo? O que Deus espera de mim?  

 

Teresa Mata  - Paróquia de Gaula 

Ultreia regional dos Cursos de Cristandade  
 

quinta-feira, às 20h na Igreja de Gaula 
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 5, 17-37       
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Se a vossa justiça não superar a dos escribas e 
fariseus, não entrareis no reino dos Céus. Ouvis-
tes que foi dito aos antigos: ‘Não matarás; 
quem matar será submetido a julgamento’. Eu, 
porém, digo-vos: Todo aquele que se irar contra 
o seu irmão será submetido a julgamento. Ou-
vistes que foi dito: ‘Não cometerás adultério’. 
Eu, porém, digo-vos: Todo aquele que olhar pa-
ra uma mulher com maus desejos já cometeu 

adultério com ela no seu coração. Ouvistes ainda que foi dito aos 
antigos: ‘Não faltarás ao que tiveres jurado, mas cumprirás diante 
do Senhor o que juraste’. Eu, porém, digo-vos que não jureis em ca-
so algum. A vossa linguagem deve ser: ‘Sim, sim; não, não’. O que 
passa disto vem do Maligno». 

 
“Não matar”, é, segundo Jesus, evitar tudo aquilo que cause dano ao 

meu irmão. Tenho consciência de que posso “matar” com certas atitudes 
de egoísmo, de prepotência, de autoritarismo, de injustiça, de indiferen-
ça, de intolerância, de calúnia e má língua que magoam o outro, que des-
troem a sua dignidade, o seu bem estar, as suas relações, a sua paz? Te-
nho consciência que brincar com a dignidade do meu irmão, ofendê-lo, 
inventar caminhos tortuosos para o desacreditar ou desmoralizar é um 
crime contra o irmão? Tenho consciência que ignorar o sofrimento de al-
guém, ficar indiferente a quem necessita de um gesto de bondade, de 
misericórdia, de reconciliação, é assassinar a vida? 

Não podemos deixar, nunca, que as leis (mesmo que sejam leis muito 
“sagradas”) se transformem num absoluto ou que contribuam para es-
cravizar o homem. As leis, os “mandamentos”, devem ser apenas 
“sinais” indicadores desse caminho que conduz à vida plena; mas o que é 
verdadeiramente importante, é o homem que caminha na história, com 
os seus defeitos e fracassos, em direcção à felicidade e à vida definitiva.  

 
in www.dehonianos.org 
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12 - Que sentido têm os dez mandamentos para a 
nossa vida? 
   
Nos dez mandamentos Deus coloca nas nossas mãos 
os princípios imutáveis de uma vida reta pelos quais 
nos podemos orientar. Surge assim um mundo tal co-
mo Deus o pensou. Neles tomamos conhecimento dos 

nossos deveres - por exemplo, não devemos roubar nada a ninguém - e ao 
mesmo tempo tornam-se claros os nossos direitos: também a nós nin-
guém deve roubar nada. O conteúdo dos Dez Mandamentos é semelhan-
te ao direito natural, ou seja, ao que está ins-
crito no coração de cada Homem como re-
presentação de um agir reto. Neles estão 
prescritas as formas de comportamento uni-
versalmente obrigatórias para todos os Ho-
mens e culturas. Por isso é que os dez man-
damentos constituem também as regras fun-
damentais para a vida em sociedade.  

Papa Francisco agradece  
 

o convite para visitar a Diocese do Funchal 
 

O Papa Francisco agradeceu ao bispo do Funchal o convite 
para visitar a diocese, no contexto da sua próxima vinda a 
Fátima, mas justifica que não poderá concretizar o pedido 
feito por D. António Carrilho em agosto de 2015, porque vem 
apenas como “peregrino de Fátima”. A explicação foi dada há 
poucos dias pelo Papa, numa carta enviada ao bispo do Fun-

chal e assinada pelo Secretário de Estado do Vaticano, cardeal Parolini, que 
D. António deu a conhecer, no final da missa do Dia do Consagrado, na Sé. 
Na missiva, o Santo Padre agradece os “sentimentos manifestados” e consi-
dera que, “apesar da distância”, haverá lugar para um encontro no 
“coração do Papa”, junto de “Nossa Senhora”, pelo que “pede comunhão e 
oração”. 

“O Santo Padre precisa muito desta união” e “pede a cada um que reze 
por ele” ou lhe “deseje coisas boas”, com votos de “misericórdia e paz”, 
disse o bispo do Funchal. 

 

in www.diocesedofunchal.com 



Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 12-02 
6º domingo do Tempo Comum 

10:30h 
9:15h 

Festa das Bem Aventuranças 

Segunda-Feira | 13-02 ———————— ———————— 

Terça-Feira | 14-02 
S. Cirilo, monge, e S. Metódio, bispo 

———————— 
18:30h 

Cartório até às 20h 

Quarta-Feira | 15-02 
18:30h 

Cartório até às 20h 
———————— 

Quinta-Feira | 16-02 
15h na capela do Lar  

20h Ultreia  
———————— 

Sexta-Feira | 17-02 09:30h ———————— 

Sábado | 18-02 
S. Teotónio, presbítero 

18h 
19:30h 

no Centro de Oração  

DOMINGO | 19-02 
7º domingo do Tempo Comum 

10:30h 
Festa da Vida 

9:15h 
Festa da Vida 

12 a 19 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. 

 

Tiragem de 250 exemplares / Distribuição Gratuita 

- Ultreia regional dos Cursos de Cristandade dia 16 de fevereiro, quin-
ta-feira, com a eucaristia às 20h e ultreia às 21h na igreja 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 fevereiro, 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 Brava-
tour (gorete.araujo@bravatour.pt) no Funchal até 30 de junho de 
2017. Preço por pessoa em quarto duplo: 1.366,00€; em single: 
+136,00€.  


