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No Teu Sagrado Coração! 
 

Naquele fim de tarde de junho, recebi em minha 
casa uma visita especial… Entrou na minha sala, 
observou-a e com simplicidade disse: “Falta aqui, o 
mais importante...” 
Em pouco tempo, providenciou a entrega de um 
quadro maravilhoso, …Jesus de Misericórdia. Segui 
a sua indicação e fixei-o no local escolhido! Às ve-
zes, e à “moda do mundo” destacamos em nossas 
casas as “obras de arte” e não alcançamos a gran-
deza da simplicidade, à “moda de Deus”. A sala, 

outrora fria e vazia tornou-se alegre, acolhedora, cheia de luz e ale-
gria. Em frente ao quadro, um cadeirão quase sem uso aguardava 
melhores dias… 
Hoje, desafiando a rotina, paro, sento-me e por alguns minutos mer-
gulho na profundidade daquele olhar, único, amoroso, protetor, 
que fortalece, acompanha e permanece, mesmo que o meu coração 
não esteja limpo, nem preparado para receber visitas… 
Jesus está sempre presente e assina o Seu nome em cada página da 
nossa vida, não por orgulho, poder ou importância, mas porque Ele 
sabe que é a melhor maneira de sermos felizes e de sentirmos a ver-
dadeira paz. Neste mês de junho, quero agradecer o Teu Amor por 
nós e pedir: “Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu cora-
ção semelhante ao Vosso.” 

Mafalda Teixeira  - Paróquia da Lombada 

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

Paróquia da Lombada. 
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Santíssima TrindadeSantíssima Trindade  
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Jo 3, 16-18            
 

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: «Deus 
amou tanto o mundo que entregou o seu Filho 
Unigénito, para que todo o homem que acredita 
n’Ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Por-
que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para 
condenar o mundo, mas para que o mundo seja 
salvo por Ele. Quem acredita n’Ele não é conde-
nado, mas quem não acredita n'Ele já está con-
denado, porque não acreditou no nome do Filho 
Unigénito de Deus».    

 

 

 

João é o evangelista abismado na contemplação do amor de um Deus 
que não hesitou em enviar ao mundo o seu Filho, o seu único Filho, para 
apresentar aos homens uma proposta de felicidade plena, de vida definiti-
va; e Jesus, o Filho, cumprindo o mandato do Pai, fez da sua vida um dom, 
até à morte na cruz, para mostrar aos homens o “caminho” da vida eter-
na… No dia em que celebramos a Solenidade da Santíssima Trindade, so-
mos convidados a contemplar, com João, esta incrível história de amor e a 
espantar-nos com o peso que nós – seres limitados e finitos, pequenos 
grãos de pó na imensidão das galáxias – adquirimos nos esquemas, nos 
projectos e no coração de Deus. 

O amor de Deus traduz-se na oferta ao homem de vida plena e definiti-
va. É uma oferta gratuita, incondicional, absoluta, válida para sempre; mas 
Deus respeita absolutamente a nossa liberdade e aceita que recusemos a 
sua oferta de vida. No entanto, rejeitar a oferta de Deus e preferir o egoís-
mo, o orgulho, a auto-suficiência, é um caminho de infelicidade, que gera 
sofrimento, morte, “inferno”. Quais são as manifestações desta recusa da 
vida plena que eu observo, na vida das pessoas, nos acontecimentos do 
mundo, e até na vida da Igreja? 

Nós, crentes, devíamos ser as testemunhas desse Deus que é amor; e 
as nossas comunidades cristãs ou religiosas deviam ser a expressão viva 
do amor trinitário. É isso que acontece? Que contributo posso eu dar para 
que a minha comunidade – cristã ou religiosa – seja sinal vivo do amor de 
Deus no meio dos homens?  

in www.dehonianos.org 
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29 - Pode a questão social ser a preocupação mais 
importante da Igreja? 
 
Não. Mesmo que existisse uma sociedade justa, a Igreja não 
seria a meta de todos os desejos. A salvação que a Igreja 
anuncia começa na Terra; redime o Homem individual, altera 
as relações humanas, cura as feridas da sociedade. A reden-
ção começa como sinal de es-

perança em estruturas sociais justas aqui na Terra. 
No entanto, a «nova cidade» não é o resultado das 
lutas nem dos esforços humanos. Quando tivermos 
feito tudo o que está ao nosso alcance, então a 
«Cidade Santa, uma Jerusalém nova» (AP 21,2) des-
ce do Céu até as nossas relações. Que haja verdadei-
ramente paz, isso é um dom de Deus.         

Mensagem do Papa Francisco, por ocasião da Peregrinação a Fátima  
 

Venerado, Irmão D. MANUEL CLEMENTE 
Cardeal Patriarca de Lisboa e Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa 

 
De volta a casa depois da minha peregrinação ao 
Santuário de Fátima, desejo renovar a si, aos ou-
tros bispos, sacerdotes, pessoas consagradas e 
fiéis leigos a expressão do meu grato apreço pelo 
cuidado pastoral e espiritual com que as diversas 
dioceses se prepararam e estão a viver o centená-
rio das Aparições de Fátima, nomeadamente com a 
visita da Virgem Peregrina a tudo quanto era cida-

de e aldeia desse abençoado Portugal, donde agora vieram pessoas sem conta 
«ver» a Mãe do Céu. Vi um povo ordeiro e entusiasta, crente e sem respeitos hu-
manos, no roteiro que me levou de Monte Real até Fátima e vice-versa; e, no San-
tuário de Nossa Senhora, comoveu-me a solidez da fé, a indómita esperança e a 
ardente caridade que anima o caminho humano e cristão daquele povo santo fiel 
de Deus, com destaque para o silêncio de um milhão de peregrinos unidos ao 
meu silêncio orante, o mar de luz feito por um milhão de velas acesas na noite de 
vigília, a ovação elevada por dois milhões de mãos aos novos Santos Francisco e 
Jacinta e o acenar de lenços brancos à Branca Senhora por um milhão de cora-
ções felizes: Mãe, nunca Vos esqueceremos! 

Asseguro a minha oração pela Igreja de Portugal para que continue a cami-
nhar com perseverança e coragem, testemunhando a todos o amor misericordio-
so do Pai do Céu. E vós todos... rezai também por mim, que de coração vos aben-
çoo. 

Fraternamente,  
Franciscus 

Vaticano, 22 de maio de 2017. 
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- Celebração do Corpo de Deus na Sé do Funchal, quinta-feira, 15 de junho, às 
18:00h, seguida de procissão pelas ruas do Funchal.  
- Reunião de catequistas:  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. 
- Paróquia da Lombada: Festa de São Pedro dias 28 e 29 de Junho e Festa do Santís-
simo Sacramento dia  30 de junho, 01 e 02 de julho. 
- Passeio Paroquial dia 09 de julho. Inscrições até dia 02 de julho nas paróquias ou 
nos locais assinalados no cartaz do evento.  
- 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 | 11-06 
Santíssima Trindade 

10:30h 
Profissão de Fé 09:15h 

Segunda-feira | 12-06 ———————— ———————— 

Terça-feira | 13-06 
Santo António de Lisboa 

———————— 19:00h  
Cartório até às 20:00h 

Quarta-feira | 14-06 
19:00h  

Cartório até às 20:00h 
———————— 

Quinta-feira | 15-06 
Corpo de Deus 

Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo 

10:30h 
Primeira Comunhão 09:15h 

Sexta-feira | 16-06 19:00h ———————— 

Sábado | 17-06 18:00h 
19:30h 

no Centro de Oração  

DOMINGO | 18-06 
 11º domingo do Tempo Comum 

10:30h 
Festa do Sagrado Coração de Jesus 

09:15h 
Festa do Sagrado Coração de Jesus 


