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Espírito Santo 
 

 
 

Espírito Santo, fonte de amor 
Que o meu coração aquece. 
Vem encher de calor, 
Este mundo que Te esquece! 
 
Espírito Santo, fonte de Luz 
Que o meu coração alumia. 
Peço-te: nossa vida conduz 
Sê sempre o nosso guia! 
 
Espírito Santo, fonte de Dons 
As minhas mãos a Ti elevo. 
Vem fogo! Faz que sejamos bons! 
A Tua vida recebo e levo!  

 

 

Elizabete Rodrigues - Paróquia da Lombada 

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

Paróquia da Lombada. 
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PentecostesPentecostes  
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Jo 20, 19-23            
 

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, es-
tando fechadas as portas da casa onde os discípu-
los se encontravam, com medo dos judeus, veio 
Jesus, apresentou-Se no meio deles e disse-lhes: 
«A paz esteja convosco». Dito isto, mostrou-lhes 
as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de 
alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de no-
vo: «A paz esteja convosco. Assim como o Pai Me 
enviou, também Eu vos envio a vós». Dito isto, so-
prou sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito 

Santo: àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoa-
dos; e àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos».    

 

 

 

A comunidade cristã só existe de forma consistente, se está centrada 
em Jesus. Jesus é a sua identidade e a sua razão de ser. É n’Ele que supe-
ramos os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas limitações, para 
partirmos à aventura de testemunhar a vida nova do Homem Novo. As 
nossas comunidades são, antes de mais, comunidades que se organizam e 
estruturam à volta de Jesus? Jesus é o nosso modelo de referência? É com 
Ele que nos identificamos, ou é num qualquer ídolo de pés de barro que 
procuramos a nossa identidade? Se Ele é o centro, a referência fundamen-
tal, têm algum sentido as discussões acerca de coisas não essenciais, que 
às vezes dividem os crentes? 

As comunidades construídas à volta de Jesus são animadas pelo Espíri-
to. O Espírito é esse sopro de vida que transforma o barro inerte numa 
imagem de Deus, que transforma o egoísmo em amor partilhado, que 
transforma o orgulho em serviço simples e humilde… É Ele que nos faz 
vencer os medos, superar as cobardias e fracassos, derrotar o cepticismo 
e a desilusão, reencontrar a orientação, readquirir a audácia profética, 
testemunhar o amor, sonhar com um mundo novo. É preciso ter consciên-
cia da presença contínua do Espírito em nós e nas nossas comunidades e 
estar atentos aos seus apelos, às suas indicações, aos seus questionamen-
tos.  

in www.dehonianos.org 
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28 - Como se relacionam a Doutrina Social e a fé?    
    
Nem todos os que se empenham social e politicamente são 
por isso mesmo cristãos. No entanto, alguém terá dificulda-
de em considerar-se cristão se não se empenhar socialmen-
te. O Evangelho obriga veementemente o Homem a empe-
nhar-se pelo amor, pela justiça, pela liberdade e pela paz. 
Quando Jesus anuncia a irrupção do 

Reino de Deus, não cura e salva apenas pessoas individuais, 
começa também por iniciar uma nova forma de comunidade 
– um reino da paz e da justiça. É verdade que só Deus pode 
trazer finalmente este reino. No entanto, os cristãos devem 
trabalhar por uma sociedade melhor. Eles devem construir 
uma cidade do Homem, «a qual será tanto mais humana 
quanto mais corresponder ao Reino de Deus» (CS, 63). 
Quando Jesus compara o Reino de Deus ao fermento que 
lentamente leveda uma grande medida de massa (MT 13,33), 
indica o modo como cristãos devem agir na sociedade.        

Junho, mês do Sagrado Coração de Jesus 
 

A devoção ao Sagrado Coração de Jesus sur-
giu no século XVII, quando Santa Margarida 
Maria de Alacoque, que era religiosa e vivia 
num convento, recebeu a visita de Nosso Se-
nhor, que lhe apareceu  três vezes. A primeira 
foi em dezembro de 1673, a segunda em 1674 
e a terceira em 1675, quando Jesus manifes-

tou-se-lhe com o peito aberto e apontando com o dedo para o seu Cora-
ção e exclamou: "Eis o Coração que tem amado tanto aos homens a pon-
to de nada poupar até exaurir-se e consumir-se para demonstrar-lhes o 
seu amor. E em reconhecimento não recebo senão ingratidão da maior 
parte dos homens". Durante essas aparições, Jesus fez 12 grandes pro-
messas às pessoas que fossem devotas ao seu Coração Misericordioso e 
que participassem da Santa Eucaristia, comungando pela reparação dos 
pecados, todas as primeiras sextas-feiras de cada mês, durante nove me-
ses seguidos. Depois, em 11 de junho de 1899, o Papa Leão XIII consagrou 
todo o género humano ao Sagrado Coração de Jesus, afirmando ser esse 
o maior ato de todo o seu pontificado. Dessa forma, a devoção ao Sagra-
do Coração de Jesus difundiu-se por todo o mundo e foi recomendada por 
muitos Papas da Igreja. Muitos Santos, como São Francisco de Assis, San-
to Inácio de Loyola, Santa Tereza D’Avila e outros, dedicaram terna devo-
ção, admiração e adoração ao Sagrado Coração de Jesus. 
 

 In www.universovozes.com 
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- Reunião de catequistas: Paróquia de Gaula, dia 07 de junho, às 20:00h, na sala da 
catequese e na Paróquia da Lombada, dia 13 de junho, às 20:00h no salão paroquial. 
- Paróquia de Gaula: Reunião com os mesários festeiros do Santíssimo Sacramento 
(1º grupo), para a preparação da festa, sexta-feira dia 16 de junho, às 20:00h, na sala 
da catequese. 
- Festa do Sagrado Coração de Jesus, domingo, 18 de junho, na Paróquia da Lomba-
da, com a eucaristia às 09:15h e  na Paróquia de Gaula, com a eucaristia às 10:30h. 
- Paróquia da Lombada: Festa de São Pedro dias 28, 29 e 30 de junho e Festa do San-
tíssimo Sacramento dia 01 e 02 de julho.  
- 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 | 04-06 
Pentecostes 

15:00h 
BÊNÇÃO DO PÃO 

seguido de um convívio 

09:15h 
BÊNÇÃO DO PÃO 

seguido de um convívio 

Segunda-feira | 05-06 
São Bonifácio 

———————— ———————— 

Terça-feira | 06-06 ———————— 19:00h  
Cartório até às 20:00h 

Quarta-feira | 07-06 
19:00h  

Cartório até às 20:00h 
———————— 

Quinta-feira | 08-06 
15:00h  

na capela do Lar 
———————— 

Sexta-feira | 09-06 09:30h ———————— 

Sábado | 10-06 
Santo Anjo da Guarda de Portugal 

Dia Diocesano do Catequista 
Paróquia do Curral das Freiras 

DOMINGO | 11-06 
Santíssima Trindade 

10:30h 
Profissão de Fé 09:15h 


