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Comunidade  
 

Há dias, na catequese, um dos temas falados entre 
mim e as minhas meninas,  foi sobre o “ser comunida-
de”, “fazer comunidade”, “viver em comunidade”, o 
que nos levou a refletir sobre o papel de cada um na 
nossa comunidade paroquial.  O ser humano é, por 
natureza, social. Ninguém é feliz sozinho. Nunca o foi. 
Para sermos felizes, temos de viver uns para os ou-
tros. Para crescermos dum modo completo precisa-
mos do amor, da doação ao outro, da compreensão, 
da amizade…de aceitar os outros como são. 
O que se passa na vida humana em geral, passa-se 
com muito mais razão na nossa vida cristã. Ninguém 
pode ser verdadeiramente cristão, se não estiver inse-

rido numa comunidade.  Se lermos o Livro dos Actos dos Apóstolos, o livro 
que melhor nos conta como viviam as primeiras comunidades cristãs, vere-
mos o grande exemplo do como viver em comunidade, partilhando, doando-
se,  amando. Deus, deu-nos talentos diferentes e temos de pô-los a render ao 
serviço de todos. Para fazermos comunidade, precisamos do pároco, dos lei-
tores, dos acólitos, dos ministros extraordinários da comunhão, dos catequis-
tas, dos grupos de jovens,  dos grupos de reflexão e oração, das confrarias, 
dos cantores, salmistas, organistas e tantos outros serviços . Uma comunida-
de cristã, precisa de muita gente. A messe é grande. E mesmo os que não têm 
tarefas especiais, são precisos.  Acreditem que são e muito. E também por-
que, como Ele nos diz: “…onde estiverem dois ou três reunidos em meu no-
me, Eu estou no meio deles” (Mt 18, 20). E se ELE está, tudo é possível. E é 
pensando nesta comunidade em que Cristo é o centro, que deixo esta refle-
xão:  “Que posso eu fazer, para melhorar  a minha comunidade, para que seja 
mais cristã”? 

 

Anabela Aveiro - Paróquia de Gaula 

Oiça a semente | rádio  
nas páginas do Facebook da Paróquia de Gaula ou 

Paróquia da Lombada. 
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Ascensão do SenhorAscensão do Senhor   
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 28, 16-20           
 

Naquele tempo, os Onze discípulos partiram para 
a Galileia, em direcção ao monte que Jesus lhes 
indicara. Quando O viram, adoraram-n’O; mas al-
guns ainda duvidaram. Jesus aproximou-Se e disse
-lhes: «Todo o poder Me foi dado no Céu e na ter-
ra. Ide e ensinai todas as nações, baptizando-as 
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 
ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu 
estou sempre convosco até ao fim dos tempos».   

 

 

 

Jesus foi ao encontro do Pai, depois de uma vida gasta ao serviço do 
“Reino”; deixou aos seus discípulos a missão de anunciar o “Reino” e de 
torná-lo uma proposta capaz de renovar e de transformar o mundo. Cele-
brar a ascensão de Jesus significa, antes de mais, tomar consciência da 
missão que foi confiada aos discípulos e sentir-se responsável pela presen-
ça do “Reino” na vida dos homens. Estou consciente de que a Igreja – a 
comunidade dos discípulos de Jesus, a que eu também pertenço – é, hoje, 
a presença libertadora e salvadora de Jesus no meio dos homens? Como é 
que eu procuro testemunhar o “Reino” na minha vida de todos os dias – 
em casa, no trabalho ou na escola, na paróquia, na comunidade religiosa? 

 

 A missão que Jesus confiou aos discípulos é uma missão universal: as 
fronteiras, as raças, a diversidade de culturas, não podem ser obstáculos 
para a presença da proposta libertadora de Jesus no mundo. Tenho cons-
ciência de que a missão confiada aos discípulos é uma missão universal? 
Tenho consciência de que Jesus me envia a todos os homens – sem distin-
ção de raças, de etnias, de diferenças religiosas, sociais ou económicas – a 
anunciar-lhes a libertação, a salvação, a vida definitiva? Tenho consciência 
de que sou responsável pela vida, pela felicidade e pela liberdade de to-
dos os meus irmãos – mesmo que eles habitem no outro lado do mundo? 

 

 O dia em que fui baptizado, comprometi-me com Jesus e vinculei-me 
com a comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha vida tem 
sido coerente com esse compromisso?  

 
in www.dehonianos.org 
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27 - Porque é que a Igreja pratica a solidariedade?   
    
Se a Igreja não fosse solidária, seria uma contradição em si 
mesma. A Igreja é o lugar onde ocorre a contínua solidarie-
dade de Deus com o Homem. Na Igreja, como comunidade, 
o amor de Deus deve encontrar a sua continuação humana 
até alcançar todos os Homens. A Igreja é o lugar onde Deus 
quer reunir todos os Homens: «A habitação de Deus entre os 

Homens.» (AP 21,3) A Igreja é «sinal e instrumento» (LG, 1) da união de todos os 
Homens de Deus e entre si. Através da Igreja, que, seguindo o exemplo do seu 
Senhor, é solidária com os fracos, com as vítimas e 
com os pobres do seu tempo. Deus procura alcançar 
e auxiliar os Homens de todos os povos e culturas, e 
estar junto deles. Deus está ao lado de todos os que 
querem construir um mundo mais humano. Por isso, 
a Igreja, é solidária com todos os que querem dar 
um rosto à salvação que Deus oferece ao mundo.       

Dia Diocesano do Clero 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A diocese do Funchal realizou no passado dia 19 de maio, o Dia Diocesano 
do Clero, na paróquia da Ponta Delgada, no mesmo dia em que se assina-
lou o 10.º aniversário do início do ministério episcopal de D. António Carri-
lho à frente da Diocese do Funchal. “Dia de louvor e de ação de graças”, 
marcado por uma concelebração eucarística e pelo convívio entre os sa-
cerdotes. Este ano o Dia Diocesano do Clero foi organizado pelo Arcipres-
tado de São Vicente e Porto Moniz. 

in www.diocesedofunchal.com 



28 de maio a 04 de Junho 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 

- Paróquia da Lombada: Festa do Divino Espírito Santo (Pentecostes): Domingo 04 
de junho, na Capela de São Pedro, com a Eucaristia às 09:15h seguida da Bênção do 
Pão e um pequeno convívio partilhado. Pedimos à comunidade que traga algo para 
partilhar: bolos, sandes, sumos, vinho, etc.  
- Paróquia de Gaula: Festa do Divino Espírito Santo (Pentecostes): Vamos reviver a 
tradição dos “segredos”, no Domingo dia 04 de junho com a festa convívio do Divi-
no Espírito Santo, com a Eucaristia às 15:00h na Igreja, com um pequena procissão 
até ao salão paroquial onde haverá de seguida a Bênção do Pão. Logo de seguida 
haverá o leilão dos segredos. Pedimos à comunidade que traga algo para partilhar: 
bolos, sandes, sumos, vinho, etc.  
- Dia Diocesano do Catequista, sábado, 10 de junho, na Paróquia do Curral das Freiras. 
- 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 pes-
soa em quarto duplo: 1.366,00€; em single: +136,00€. 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 28-05 
Ascensão do Senhor 

08:00h 
seguida de visita Pascal 

09:15h 
seguida de visita Pascal 

Segunda-feira | 29-05  ———————— ———————— 

Terça-feira | 30-05 ———————— Não há serviço 

Quarta-feira | 31-05 
Visitação de Nossa Senhora 

Não há serviço ———————— 

Quinta-feira | 01-06 
São Justino 

15:00h  
na capela do Lar 

———————— 

Sexta-feira | 02-06 09:30h ———————— 

Sábado | 03-06 
São Carlos Lwanga e  

companheiros, mártires 

17:30h ———————— 

DOMINGO | 04-06 
Pentecostes 

15:00h 
BÊNÇÃO DO PÃO 

seguido de um convívio 

09:15h 
BÊNÇÃO DO PÃO 

seguido de um convívio 


