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Ser feliz!   
 

Esta semana gostaria de partilhar convos-
co a ideia de felicidade. O que é ser feliz? 
Felicidade é possuir roupa de marca, carros 
mais modernos, ter um iPhone acabadinho 
de ser lançado no mercado? Por vezes vive-
mos o nosso dia a dia à volta de questões e 
de coisas que julgamos nos trará a felicida-
de, mas que depois de as obtermos dei-

xam-nos um novo vazio... Segundo o Papa Francisco “ser feliz não é 
ter um céu sem tempestades, caminho sem acidentes, trabalhos sem 
fadigas, relacionamentos sem deceções.” Para sermos felizes não 
precisamos de regras complicadas... Basta fazer o bem! A felicidade 
que obtemos é algo que não tem preço, não tem fim imediato, fica 
connosco para sempre! Voltando às palavras do Santo Padre: “ser 
feliz é beijar os filhos, mimar os pais, ter momentos com os amigos”, 
“é agradecer a Deus cada manhã pelo milagre da vida.” Ser feliz não 
é ter uma vida perfeita. É ser capaz de utilizar todos os obstáculos, 
todas as lágrimas, todas as falhas, para a tornar perfeita!  

Sejam felizes! 
Ana Paula Jardim  - Paróquia da Lombada 

Festa do Beato Francisco Marto, padroeiro dos acólitos portugueses 
 

Domingo, 11h, na Igreja do Estreito de Câmara de Lobos, com procissão. 
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 5, 38-48         
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Ouvistes que foi dito aos antigos: ‘Olho por 
olho e dente por dente’. Eu, porém, digo-vos: 
Não resistais ao homem mau. Mas se alguém te 
bater na face direita, oferece-lhe também a es-
querda. Se alguém quiser levar-te ao tribunal, 
para ficar com a tua túnica, deixa-lhe também o 
manto. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo 
durante uma milha, acompanha-o durante du-
as. Dá a quem te pedir e não voltes as costas a 

quem te pede emprestado. Ouvistes que foi dito: ‘Amarás o teu pró-
ximo e odiarás o teu inimigo’. Eu, porém, digo-vos: Amai os vossos 
inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos 
do vosso Pai que está nos Céus; pois Ele faz nascer o sol sobre bons 
e maus e chover sobre justos e injustos. Se amardes aqueles que 
vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma coisa os 
publicanos? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de 
extraordinário? Não o fazem também os pagãos? Portanto, sede 
perfeitos, como o vosso Pai celeste é perfeito». 

 

 Jesus pede, aos que aceitaram embarcar na aventura do “Reino”, a 
superação de uma lógica de vingança, de responder na mesma moeda, e 
o assumir uma atitude pacífica de não resposta às provocações, que in-
verta a espiral de violência e que inaugure um novo espírito nas relações 
entre os homens. Não é, no entanto, esta a lógica do mundo, mesmo do 
mundo “cristão”: em nome do direito de legítima defesa ou do direito de 
resposta, as nações em geral e as pessoas em particular recusam envere-
dar por uma lógica de paz e respondem ao mal com um mal ainda maior. 
Como é que eu vejo a questão da violência, do terrorismo, da guerra? Te-
nho consciência de que a lógica da violência, da vingança, não tem nada a 
ver com os métodos do “Reino”? O que é que é mais questionante, inter-
pelador e transformador: a violência das armas, ou a violência desarmada 
do amor? 

in www.dehonianos.org 
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13 - Como é que Deus se revela em Jesus de Nazaré? 
   
A revelação de Deus alcança o seu ponto culminante 
em Jesus Cristo. Na sua pessoa, como Homem e como 
Deus, o amor de Deus revela-se na sua forma mais ab-
soluta e inultrapassável. N’Ele, a Palavra de Deus fez-se 
carne, como é relatado no princípio do Evangelho se-

gundo São João. Em Jesus Cristo torna-se visível e mesmo corporalmente 
tangível quem é Deus e como Ele vem ao encontro do Homem. Por isso, 
ele pode dizer: «Quem Me viu, viu o Pai.» (Jo 14,9) Cristo foi igual a nós 
em tudo, menos no pecado. Por isso, Jesus é 
o Homem ideal, o Homem segundo o grande 
plano de Deus. Jesus viveu aquilo que Deus 
quer: o amor. Ser cristão significa aproximar-
se o mais possível de Jesus. Pelos sacramen-
tos conseguimos a mais íntima ligação com 
Jesus; tornamo-nos «corpo de Cristo».  

20 de Fevereiro a festa dos Beatos Francisco e Jacinta Marto 
 

A festa litúrgica recorda os videntes Francisco Mar-
to, que nasceu em Aljustrel, Fátima, no dia 11 de 
Junho de 1908, e sua irmã, Jacinta Marto, que nas-
ceu na mesma localidade, no dia 11 de Março de 
1910. 
Oriundos de uma família humilde, foi em ambiente 
familiar que aprenderam a conhecer e louvar a 

Deus e a Virgem Maria. Em 1916, viram três vezes um Anjo e, em 1917, seis 
vezes a Santíssima Virgem, que os exortava a rezar e a fazer penitência pela 
remissão dos pecados, para obter a conversão dos pecadores e a paz para o 
mundo. Ambos quiseram imediatamente responder com todas as suas for-
ças a estas exortações. Inflamados cada vez mais no amor a Deus e às al-
mas, tinham uma só aspiração: rezar e sofrer de acordo com os pedidos do 
Anjo e da Virgem Maria. 

Francisco faleceu no dia 4 de Abril de 1919 e Jacinta no dia 20 de Feverei-
ro de 1920. O papa João Paulo II deslocou-se a Fátima no dia 13 de Maio de 
2000 para beatificar as duas primeiras crianças não mártires. 

 

in www.leiria-fatima.pt 



Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 19-02 
7º domingo do Tempo Comum 

10:30h 
Festa da Vida 

9:15h 
Festa da Vida 

Segunda-Feira | 20-02 
Beatos Francisco e Jacinta Marto  

———————— ———————— 

Terça-Feira | 21-02 ———————— 
18:30h 

Cartório até às 20h 

Quarta-Feira | 22-02 
Cadeira de S. Pedro, Apóstolo 

18:30h 
Cartório até às 20h 

———————— 

Quinta-Feira | 23-02 
S. Policarpo, bispo e mártir 

15h  
na capela do Lar 

———————— 

Sexta-Feira | 24-02 09:30h ———————— 

Sábado | 25-02 
S. Teotónio, presbítero 

18h 
19:30h 

no Centro de Oração  

DOMINGO | 26-02 
8º domingo do Tempo Comum 

10:30h 9:15h 

19 a 26 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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- 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. 
- Início da Quaresma, dia 01 de março com a celebração da imposição das 
cinzas, Igreja de Gaula às 18h e na Capela de São Pedro às 19:30h. 
- Depois do lançamento da edição em papel do Boletim "a semente" em 
2016, chegará brevemente a edição rádio nas nossas páginas de Facebook. 
- 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. Preço 
por pessoa em quarto duplo: 1.366,00€; em single: +136,00€.  


