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VIVAM AS FÉRIAS 
 

Libertar-se. Levar vida regalada. 
Viver. 
Reencontrar o seu corpo, respirar. 
Dormir até fartar. 
Correr, rir e cantar. 
Sorrir ao imprevisto. 
Jogar, descansar, esquecer um pouco. 
Partir para melhor, partir de novo. 
Descobrir. Escutar. Partilhar. 
Voltar-se para o outro, deixar o outro voltar para si. 
Reencontrar o Totalmente Outro numa contemplação que seja 
finalmente distração para Deus e recriação. 
Pôr-se a descoberto consigo mesmo e com os outros. 
Deixar entrar o silêncio no próprio jardim secreto. 
Abraçar o céu para melhor agarrar a terra. 
Aspirar todos os perfumes da beleza. 
Encher-se de amor e de alegria. 
Ser amor com tudo. Com todos.  
in “Faites et Saisons”, nº 376 (Junho – Julho), p.3 
 

Mas acima de tudo, continuar a falar com o Pai do Céu, de manhã, à noite 
e durante o dia. Não deixar de participar na missa todos os domingos. 
Conviver com todos e comunicar o Evangelho que se recebeu, sobretudo 
com a vida. Ajudar os pais e fazer aos outros o bem que for possível.  
Boas férias! Deus está connosco! 

Manuel Melim - Paróquia da Lombada 

PASSEIO PAROQUIAL  
 

próximo domingo, dia 09 de julho. 
Celebração eucarística, convívio e partilha 
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13º Domingo do Tempo Comum13º Domingo do Tempo Comum   
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 10, 37-42              
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: 
«Quem ama o pai ou a mãe mais do que a Mim, 
não é digno de Mim; e quem ama o filho ou a 
filha mais do que a Mim, não é digno de Mim. 
Quem não toma a sua cruz para Me seguir, não é 
digno de Mim. Quem encontrar a sua vida há-de 
perdê-la; e quem perder a sua vida por minha 
causa, há-de encontrá-la. Quem vos recebe, a 
Mim recebe; e quem Me recebe, recebe Aquele 
que Me enviou. Quem recebe um profeta por ele 

ser profeta, receberá a recompensa de profeta; e quem recebe um 
justo por ele ser justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém 
der de beber, nem que seja um copo de água fresca, a um destes 
pequeninos, por ele ser meu discípulo, em verdade vos digo: Não 
perderá a sua recompensa».      

 

 

Jesus não é um demagogo que faz promessas fáceis e cuja preocupa-
ção é juntar adeptos ou atrair multidões a qualquer preço. Ele veio ao nos-
so encontro com uma proposta de salvação e de vida plena; no entanto, 
essa proposta implica uma adesão séria, exigente, radical, sem “paninhos 
quentes” ou “meias tintas”. O caminho que Jesus propõe não é um cami-
nho de “massas”, mas um caminho de “discípulos”: implica uma adesão 
incondicional ao “Reino”, à sua dinâmica, à sua lógica; e isso não é para 
todos, mas apenas para os discípulos que fazem, séria e conscientemente, 
essa opção. Como é que eu me situo face a isto? O projecto de Jesus é, 
para mim, uma opção radical, que eu abracei com convicção, a tempo in-
teiro e a “fundo perdido”, ou é um projecto em que eu “vou estando”, 
sem grande esforço ou compromisso, por inércia, por comodismo, por 
tradição?   

Outra exigência que Jesus faz aos discípulos é a renúncia à própria vida 
e o tomar a cruz do amor, do serviço, do dom da vida. O que é mais impor-
tante para mim: os meus interesses, os meus valores egoístas, ou o servi-
ço dos irmãos e o dom da vida?   

in www.dehonianos.org 
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32 - A Igreja favorece um determinado modelo 
social e político?   
 
Sim, a Igreja é a favor de uma ordem livre e democráti-
ca, porque esta oferece a melhor garantia para a parti-
cipação social de todos e para a salvaguarda dos direi-
tos humanos. A este respeito escreve São João Paulo 
II: «A Igreja encara com simpatia o sistema da demo-

cracia, enquanto assegura a participação dos cidadãos nas opções políti-
cas e garante aos governos a possibilidade quer de escolher e controlar 
os próprios governantes, quando tal se torne oportuno; ela não pode, 
portanto, favorecer a formação de grupos restritos de dirigentes, que 
usurpam o poder do Estado a favor 
dos seus interesses particulares ou 
dos objetivos ideológicos. Uma au-
têntica democracia só é possível num 
Estado de direito e sobre a base de 
uma reta conceção da pessoa huma-
na.» (CA, 46)          

D. António Carrilho: mais um ano à frente da Diocese do Funchal 

 
Na homilia da Solenidade de São Pedro e 
São Paulo, na igreja paroquial de São Pe-
dro - Funchal, D. António Carrilho comuni-
cou aos fiéis a decisão do Papa Francisco 
em prolongar, por mais um ano, o seu mi-
nistério de Bispo Diocesano do Funchal. 
“Assim, em espírito de obediência filial, 
contando sempre com a vossa oração e 
colaboração, agradeço ao Santo Padre es-

te gesto de confiança para comigo, ao qual procurarei corresponder com 
a mesma alegria e simplicidade, entusiasmo e disponibilidade, com que 
sempre tenho assumido as missões recebidas”, concluiu D. António Carri-
lho. 

Recorde-se que D. António Carrilho, que está na diocese do Funchal 
desde 2007, quando completou os 75 anos de idade, apresentou ao Papa 
a sua renúncia ao cargo, conforme prevê o Código de Direito Canónico, no 
cânone 401§1. A resposta do Santo Padre foi agora comunicada através de 
Sua Excelência o Senhor Núncio Apostólico em Portugal. 

 
In www.diocesedofunchal.com 
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- Inscrições para as crianças que vêm pela primeira vez à catequese durante o me-
ses de julho e agosto: no cartório com o pároco ou ao domingo após a missa com a 
coordenação da catequese. É necessário para a inscrição, a cédula ou certidão de 
baptismo e uma foto da criança. 
- Paróquia de Gaula: Reunião com os colaboradores da Casa de Chá, na próxima 
quarta-feira, dia 05 de julho às 20:00h na sala dos convívios. 
- Paróquia de Gaula: Reunião com os mesários festeiros do Santíssimo Sacramento 
(1º grupo), para a preparação da festa, sexta-feira dia 14 de julho, às 20:00h na sala 
da catequese. 
- Novo limite de  inscrição para a viagem paroquial “Polónia – Nos Caminhos de 
SÃO JOÃO PAULO II” de 09 a 15 de agosto, até 15 de julho de 2017. Inscrições com o 
pároco ou na agência Bravatour, (gorete.araujo@bravatour.pt), no Funchal. Preço 
por pessoa em quarto duplo: 1.366,00€; em single: +136,00€. 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 02-07 
 13º domingo do Tempo Comum 

10:30h 16:00h 
Festa do SSS 

Segunda-feira | 03-07 
São Tomé 

———————— ———————— 

Terça-feira | 04-07 
Santa Isabel de Portugal 

———————— Não há Eucaristia 

Quarta-feira | 05-07 
19:00h  

Cartório até às 20:00h ———————— 

Quinta-feira | 06-07 
15:00h  

na capela do Lar 
———————— 

Sexta-feira | 07-07 09:30h ———————— 

Sábado | 08-07 17:00h 18:00h 
na Capela de São Pedro 

DOMINGO | 09-07 
 14º domingo do Tempo Comum 

PASSEIO PAROQUIAL 

08:00h Não há Eucaristia 

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

ou Paróquia da Lombada. 


