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DEUS VAI DE FÉRIAS? 
 

 

Dirijo-me mais uma vez aos nossos jo-
vens, numa fase do ano em que as obri-
gações escolares estão resolvidas (para 
a maioria). A catequese acabou e sur-
gem dias e semanas de descanso: 
praia, passeios, viagens... Alguns terão 
ainda oportunidade de sair da ilha e 
conhecer novos locais, aumentado os 
seus conhecimentos e alargando os 

seus horizontes . E no meio de toda esta diversão, como fica a nos-
sa relação com Deus? Haverá um bocadinho ao domingo para ir à 
missa, mesmo que estejamos de férias noutro local? Já fizeram a 
experiência de assistir à celebração numa língua diferente? Mesmo 
que não se entendam as palavras, na Igreja Católica, os rituais são 
os mesmos, entendemos a Celebração e podemos participar na Co-
munhão. Ou, pelo menos, podemos reservar um bocadinho do dia 
para uma pequena conversa com Deus, naquele cantinho tão belo 
que encontramos . Eis, então,  a resposta para a pergunta do título: 
Deus vai de Férias? – Sim, se O levares contigo! 
 

Alberto Gomes - Paróquia de Gaula 
Coordenador Regional do Corpo Nacional de Escutas.  

Paróquia da Lombada  
Festa de São Pedro, 28, 29 e 30 de junho  

Festa do Santíssimo Sacramento, 01 e 02 de julho. 
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12º Domingo do Tempo Comum12º Domingo do Tempo Comum   
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 10, 26-33             
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: 
«Não tenhais medo dos homens, pois nada há 
encoberto que não venha a descobrir-se, nada 
há oculto que não venha a conhecer-se. O que 
vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia; e o que 
escutais ao ouvido proclamai-o sobre os telha-
dos. Não temais os que matam o corpo, mas não 
podem matar a alma. Temei antes Aquele que 
pode lançar na geena a alma e o corpo. Não se 
vendem dois passarinhos por uma moeda? E 

nem um deles cairá por terra sem consentimento do vosso Pai. Até 
os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não 
temais: valeis muito mais do que todos os passarinhos. A todo aque-
le que se tiver declarado por Mim diante dos homens, também Eu 
Me declararei por ele diante do meu Pai que está nos Céus. Mas 
àquele que Me negar diante dos homens, também Eu o negarei di-
ante do meu Pai que está nos Céus».      

 

O medo – de parecer antiquado, de ficar desenquadrado em relação 
aos outros, de ser ridicularizado, de ser morto – não pode impedir-nos de 
dar testemunho. A Palavra libertadora de Jesus não pode ser calada, es-
condida, escamoteada; mas tem de ser vivamente afirmada com palavras, 
com gestos, com atitudes provocatórias e questionantes. Viver uma fé 
“morninha” (instalada, cómoda, que não faz ondas, que não muda nada, 
que aceita passivamente valores, esquemas, dinâmicas e estruturas desu-
manizantes), não chega para nos integrar plenamente na comunidade de 
Jesus.  

A Palavra de Deus que nos foi hoje proposta convida-nos também a 
fazer a descoberta desse Deus que tem um coração cheio de ternura, de 
bondade, de solicitude. Se nos entregarmos confiadamente nas mãos des-
se Deus, que é um pai que nos dá confiança e proteção e é uma mãe que 
nos dá amor e que nos pega ao colo quando temos dificuldade em cami-
nhar, não teremos qualquer receio de enfrentar os homens.  

 
in www.dehonianos.org 
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31 - Até onde se pode envolver a Igreja em ques-
tões sociais?  
 
Não é a missão da Igreja substituir o Estado ou a política. Por 
isso é que ela não oferece soluções técnicas para problemas 
sociais concretos. Ela própria não faz política, mas inspira a 
política a partir do Evangelho. Nas encíclicas sociais, os Pa-
pas desenvolveram princípios orientadores para determina-

dos temas sociais como o salário, a propriedade e os sindi-
catos, que devem ajudar à construção de uma sociedade 
justa. Concretamente, porém, intervém na política somente 
através dos leigos cristãos, que estão aí empenhados. Mui-
tos cristãos contribuem de um modo extraordinário com a 
sua ação e o seu pensamento cristão em associações, gru-
pos, e uniões que se tornam fortes especialmente em deter-
minados temas sociais, como, por exemplo, na ajuda aos 
refugiados ou na proteção aos trabalhadores.         

Festa do Corpo de Deus encheu as ruas da cidade 

 
D. António Carrilho presidiu na quinta-
Feira, dia 15 de junho, à celebração da Sole-
nidade do Corpo e Sangue de Deus, na Sé, 
este ano integrada nos “500 anos da Dedi-
cação da Catedral”. Perante centenas de 
fiéis e a presença das principais entidades 
oficiais da Região, o bispo do Fun-
chal  disse que a “Eucaristia aponta para o 
verdadeiro sentido da vida da Igreja, é a 

sua primeira razão de ser e fundamento da sua missão”; é “ uma espiritu-
alidade de comunhão e unidade” com “implicações sociais”. 

“A Eucaristia tem sempre um carácter e compromisso social”; e com 
esta vivência  “a Igreja, é chamada a saciar as novas sedes e fomes da Hu-
manidade, oferecendo o pão da amizade, da alegria, do perdão, da ternu-
ra, do sorriso amigo, da esperança", junto das "periferias", num mundo 
em constante mudança. 

No final desta celebração eucarística, em que participaram também o 
bispo emérito D. Teodoro de Faria e vários sacerdotes, seguiu-se a tradici-
onal "Procissão do Corpo de Deus" pelas "ruas da nossa cidade, ornamen-
tadas com belos tapetes de flores", para "recordar as caminhadas de Je-
sus, quando percorria as estradas da Palestina, acolhendo todos os que O 
procuravam, privilegiando as crianças, os pobres e os doentes". 

 
In www.diocesedofunchal.com 



25 de junho a 02 de julho 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 

- Passeio Paroquial das paróquias de Gaula e Lombada está agendado para o do-
mingo, 09 de julho a partir das 08:00h da manhã, com uma celebração eucarística, 
na Igreja de São Tiago no Jardim da Serra, com momentos de convívio e animação. 
Preço: 10€ adulto, 5€ (11-16 anos), não pagam crianças até aos 10 anos. Inscrições até 
02 de julho, nos locais indicados no cartaz. 
- 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 | 25-06 
 12º domingo do Tempo Comum 

10:30h 
12:00h Baptismo 09:15h 

Segunda-feira | 26-06 ———————— ———————— 

Terça-feira | 27-06 ———————— Não há serviço 

Quarta-feira | 28-06 
Santo Ireneu 

09:30h  
Cartório até às 11:00h 

21:00h 
Festa de S. pedro 

Quinta-feira | 29-06 
São Pedro e São Paulo 

15:00h  
na capela do Lar 

18:30h 
Festa de S. pedro 

Sexta-feira | 30-06 09:30h 19:30h 

Sábado | 01-07 18:00h 21:00h 
Festa do SSS 

DOMINGO | 02-07 
 13º domingo do Tempo Comum 

10:30h 16:00h 
Festa do SSS 

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

ou Paróquia da Lombada. 


