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«Solidários com as vítimas dos incêndios» 
 

Reunidos em Fátima, nas Jornadas Pasto-
rais e em Assembleia Plenária extraordiná-
ria, nós, os Bispos portugueses, acompa-
nhamos com dor, preocupação solidária e 
oração a dramática situação dos incêndios 
que provocaram numerosas vítimas e que 
estão a causar enorme devastação no país. 
Partilhamos, antes de mais, a dor dos que 

choram os seus familiares e amigos que perderam a vida, pedindo a Deus 
que os acolha junto de Si. Manifestamos igualmente o nosso reconheci-
mento e apoio aos bombeiros, às organizações de socorro e aos numero-
sos voluntários, nacionais e estrangeiros, que envidam todos os esforços 
para salvar vidas, minorar danos e evitar a perda de pessoas e de bens, 
mesmo à custa de canseiras e riscos pessoais. Na sequência do que afir-
mámos na Nota Pastoral de 27 de abril de 2017 «Cuidar da casa comum - 
prevenir e evitar os incêndios», estamos conscientes da necessidade de 
medidas mais preventivas, concretas e concertadas sobre esta calamida-
de que todos os anos atinge o nosso país. Neste momento, porém, em 
cada uma das nossas Igrejas diocesanas, sentimo-nos próximos e compro-
metidos com a situação dramática dos que sofrem. A partir das nossas 
comunidades cristãs, das Cáritas Diocesanas e da Cáritas Portuguesa, e de 
outras instituições eclesiais, participamos no esforço de acudir às vítimas, 
providenciar meios de primeira necessidade e colaborar no ressurgir da 
esperança, da solidariedade e do alento para reconstruir a vida e o futuro. 
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14º Domingo do Tempo Comum14º Domingo do Tempo Comum   
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 11, 25-30               
 

Naquele tempo, Jesus exclamou: «Eu Te bendi-
go, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque es-
condeste estas verdades aos sábios e inteligen-
tes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, Eu 
Te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Tu-
do Me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece 
o Filho senão o Pai e ninguém conhece o Pai se-
não o Filho e aquele a quem o Filho o quiser re-
velar. Vinde a Mim, todos os que andais cansa-
dos e oprimidos, e Eu vos aliviarei. Tomai sobre 
vós o meu jugo e aprendei de Mim, que sou 

manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vos-
sas almas. Porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve».      

 

 

Como é que chegamos a Deus? Como percebemos o seu “rosto”? Co-
mo fazemos uma experiência íntima e profunda de Deus? É através da filo-
sofia? É através de um discurso racional coerente? É passando todo o tem-
po disponível na igreja a mudar as toalhas dos altares? O Evangelho res-
ponde: “conhecemos” Deus através de Jesus. Jesus é “o Filho” que 
“conhece” o Pai; só quem segue Jesus e procura viver como Ele (no cum-
primento total dos planos de Deus) pode chegar à comunhão com o Pai. 
Há crentes que, por terem feito catequese, por irem à missa ao domingo e 
por fazerem parte do conselho pastoral da paróquia, acham que conhe-
cem Deus (isto é, que têm com Ele uma relação estreita de intimidade e 
comunhão)… Atenção: só “conhece” Deus quem é simples e humilde e 
está disposto a seguir Jesus no caminho da entrega a Deus e da doação da 
vida aos homens. É no seguimento de Jesus – e só aí – que nos tornamos 
“filhos” de Deus.    

Como nos situamos face a Deus e à proposta que Ele nos apresenta em 
Jesus? Ficamos fechados no nosso comodismo e instalação, no nosso or-
gulho e auto-suficiência, sem vontade de arriscar e de pôr em causa as 
nossas seguranças, ou estamos abertos e atentos à novidade de Deus, a 
fim de perceber as suas propostas e seguir os seus caminhos?  

   
in www.dehonianos.org 
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33 - A Igreja não ultrapassa a sua competência 
quando se pronuncia sobre questões sociais?    
 
Quando a Igreja se pronuncia sobre questões soci-
ais não se intromete em assuntos que lhe são 
“alheios”. Nem o Homem individualmente nem a 
família como célula nuclear da sociedade perten-

cem ao Estado. Inspirada no Evangelho, a Igreja faz-se defensora 
dos direitos mais elementares do Ho-
mem e da sociedade. Com isto, a Igre-
ja não pretende ganhar poder, nem 
influência exteriores. É seu direito e 
dever pronunciar-se onde quer que 
seja que a injustiça ponha em perigo a 
vida em comum. 

22 e 23 julho: Espetáculo SUPERSTAR  
no Centro de Congressos do Casino da Madeira 

 
O espetáculo “Superstar”, no Auditório do Centro de 
Congressos do Casino da Madeira, nos dias 22 e 23 de 
julho de 2017, é apresentado pela Companhia 
“Art&Sal”. É um musical baseado da Ópera Rock “Jesus 
Christ Superstar”, de Andrew Lloyd Webber e Tim Rice 
e adaptado pelo grupo de artes dos Salesianos do Fun-
chal. Espetáculo cheio de intensidade e vida, que retra-
ta momentos incríveis do que foram as últimas horas de 
Jesus de Nazaré. Um “vendaval artístico” composto 
pela conjugação da dança, do canto, do teatro e da pin-
tura. O “Superstar” será apresentado por um grupo de 

70 pessoas que compõem a companhia “Art&Sal”, entre crianças, adoles-
centes, jovens e adultos. É composta por quatro áreas artísticas: a Expres-
são Plástica, a Dança Moderna, o Teatro Experimental e o Canto Coral. Os 
horários previstos são: no dia 22 de julho, às 21h00; no dia 23 de julho, às 
17h00. Antes de cada sessão haverá uma exposição de pintura e expres-
são plástica na sala superior do Centro de Congressos, que ajuda o espeta-
dor a entrar no “Superstar”, nomeadamente através do contacto com 
belas obras de arte realizadas pelos membros do grupo e que ressaltam a 
mensagem do musical. Assim, convidamos que se esteja no local do espe-
táculo cerca de 30/45 minutos antes para desfrutar de todo o espetáculo. 

 

In www.diocesedofunchal.com 



09 a 16 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 

- Inscrições para as crianças que vêm pela primeira vez à catequese durante os 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 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. 
- Paróquia de Gaula: Festa do Santíssimo Sacramento, dias 05 e 06 de agosto. 
- 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 | 09-07 
 14º domingo do Tempo Comum 

08:00h Não há Eucaristia 

Segunda-feira | 10-07 ———————— ———————— 

Terça-feira | 11-07 
São Bento 

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

Quarta-feira | 12-07 
19:00h  

Cartório até às 20:00h ———————— 

Quinta-feira | 13-07 
15:00h  

na capela do Lar 
———————— 

Sexta-feira | 14-07 09:30h ———————— 

Sábado | 15-07 
São Boaventura 

18:00h 19:30h 
no Centro de Oração  

DOMINGO | 16-07 
 15º domingo do Tempo Comum 

10:30h 09:15h 

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

ou Paróquia da Lombada. 


