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Acção Católica Rural (ACR)  
 

Segundo os estatutos, recentemente aprovados 
pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), a 
ACR é um Movimento de Apostolado de Leigos, 
estruturado em conformidade com a atual discipli-
na das associações de fiéis, na Igreja. A ACR dedica-
se, organizadamente, à evangelização, inspirada 
pelos valores do Meio Rural, de acordo com a visão 
cristã e os ideais da religião católica. O Meio Rural 
define-se pelo espaço geográfico habitado por pes-

soas que, embora ligadas a várias atividades profissionais, são influenciadas 
pelo ambiente agrícola e pelos seus valores. 

A ACR tem como método a Revisão de Vida: Ver, Julgar, Agir. VER o que 
nos rodeia, JULGAR segundo a Palavra de Deus e os Documentos da Igreja, 
AGIR para melhorar o que encontrámos.  

A ACR está em dezasseis Dioceses do país entre as quais a nossa Diocese 
do Funchal, com grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos. A Revis-
ta “Mundo Rural” é o órgão oficial de comunicação da ACR e pretende ser o 
espelho da vida do Movimento. «Hoje, a ACR, como já vem fazendo, tem um 
papel crucial, na escuta atenta dos problemas e aspirações do nosso tempo, 
de crise económica e de valores morais e espirituais. Vivemos uma situação 
de emergência social, familiar e religiosa. Com o Papa Francisco, temos de 
dar razões da nossa Fé e nos mobilizarmos, e anunciar ao mundo que Jesus 
Cristo, o Senhor, é CAMINHO, VERDADE E VIDA» refere Teresinha Santos, 
militante da ACR da Ponta do Sol. No recente discurso aos participantes do 
congresso do Foro Internacional da Acção Católica o Papa Francisco lembra-
nos: «Os membros da Acção Católica são todos dinamicamente missionários. 
As crianças evangelizam as crianças, os jovens os jovens, os adultos os adul-
tos, e assim por diante. Nada melhor que um semelhante para mostrar que é 
possível viver a alegria da fé». 

 

José Manuel Gouveia - Paróquia da Lombada  
e membro da Equipa Nacional e Regional da ACR 

Padre Hélder Gonçalves, 12 anos de sacerdócio. 
 

No próximo domingo, 30 de julho, o nosso pároco irá celebrar 
o 12º aniversário da sua ordenação sacerdotal. Rezemos por ele! 
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16º Domingo do Tempo Comum16º Domingo do Tempo Comum   
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 13, 24-43                 
 

Naquele tempo, Jesus disse às multidões mais 
esta parábola: «O reino dos Céus pode compa-
rar-se a um homem que semeou boa semente 
no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio 
o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi-se 
embora. Quando o trigo cresceu e começou a 
espigar, apareceu também o joio. Os servos do 
dono da casa foram dizer-lhe: ‘Senhor, não se-
measte boa semente no teu campo? Donde 
vem então o joio?’. Ele respondeu-lhes: ‘Foi um 
inimigo que fez isso’. Disseram-lhe os servos: 

‘Queres que vamos arrancar o joio?’. ‘Não! --– disse ele – não suceda 
que, ao arrancardes o joio, arranqueis também o trigo. Deixai-os 
crescer ambos até à ceifa e, na altura da ceifa, direi aos ceifeiros: 
Apanhai primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar; e ao trigo, 
recolhei-o no meu celeiro’» .      

 

 

O Evangelho deste domingo garante-nos, antes de mais, que o “Reino” 
é uma realidade irreversível, que está em processo de crescimento no 
mundo. É verdade que é difícil perceber essa semente a crescer ou esse 
fermento a levedar a massa, quando vemos multiplicarem-se as violências, 
as injustiças, as prepotências, as escravidões… É difícil acreditar que o 
“Reino” está em processo de construção, quando o materialismo, a futili-
dade, o comodismo, a procura da facilidade, o efémero sobressaem, de 
forma tão marcada, na vida de grande parte dos homens e das mulheres 
do nosso tempo… A Palavra de Deus convida-nos, contudo, a não perder 
a confiança e a esperança. Apesar das aparências, o dinamismo do 
“Reino” está presente, minando positivamente a história e a vida dos ho-
mens. 

  Falar do “Reino” é falar de uma realidade em processo de construção, 
onde cada homem e cada mulher têm o direito de crescer ao seu ritmo, de 
fazer as suas escolhas, de acolher ou não o dom de Deus, até à opção final 
e definitiva.  

   
in www.dehonianos.org 
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35 - A Doutrina Social da Igreja dirige-se exclusiva-
mente aos cristãos?     
 
A Doutrina Social da Igreja não contém nada que também 
não possa ser compreendido pela razão em geral. No entan-
to, os Papas têm acentuado que a Doutrina Social da Igreja 
tem um sentido especial para a própria comunidade cristã. 
Mas porque a Doutrina Social da Igreja recebeu os seus im-

pulsos essenciais a partir da fé em Deus, que é 
amoroso e justo, qualquer ação movida pelo 
amor e pela justiça se encontra sob a luz da pro-
messa de Deus. Isso obriga ainda mais os cris-
tãos a realizar o bem. Mas, além disso, todos os 
Homens de boa vontade se devem sentir inter-
pelados pela Doutrina Social.  

ATREVE-TE A IR MAIS PERTO 
 
A Família Missionária Verbum Dei Madeira recebe 
no próximo dia 20 de Julho 12 jovens missionários, 
da sua comunidade de Lisboa, com idades compre-
endidas entre os 17 e os 27 anos. “Atreve-te a ir 
mais perto” é o lema desta missão para a qual se 
têm vindo a preparar desde Janeiro e cujo enfoque 
principal é o da evangelização. 

Diariamente os missionários começarão a jornada com um momento 
de pistas, oração e partilha na Igreja de São José. Depois disso partem em 
missão para os diferentes lugares da ilha. Do programa missionário faz 
parte a visita aos lares de Gaula, Atalaia, Calheta, Machico, à Casa de Saú-
de de S. João de Deus, ao hospital João de Almada, à Santa Casa da Mise-
ricórdia de Machico e da Calheta. Estarão presentes nas paróquias de S. 
José, do Curral das Freiras, da Graça, de Santa Cruz, da Calheta, Nazaré e 
do Imaculado Coração de Maria. Ao longo dos 30 dias, organizarão dinâ-
micas com idosos, crianças e adolescentes, momentos de partilha, de for-
mação, vigílias de oração, e visitas a doentes. No dia 22 de julho dedicarão 
uma manhã de voluntariado no Parque Ecológico do Funchal. No dia 2 de 
agosto organizam uma noite para jovens com um painel de testemunhos 
na paróquia da Nazaré com o tema “Quando se acredita…”. De 10 a 13 de 
agosto estarão em retiro de silêncio no Terreiro da Luta. No dia 18 de 
agosto animam a missa da Festa no Imaculado Coração de Maria que será 
também a sua missa de despedida. A partida é no dia 19 de agosto. 

Quem desejar pode acompanhar o desenvolvimento da missão a par e 
passo na página de Facebook Missão Madeira 2017. 

 
In www.diocesedofunchal.com 



23 a 30 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 
meses 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 certi-
dão de baptismo e uma foto da criança. 
- Paróquia de Gaula: Reunião com os colaboradores da Casa de Chá, na próxima 
quarta-feira, dia 26 de julho às 20:00h, na sala dos convívios. 
- Paróquia de Gaula: Festa do Santíssimo Sacramento, dias 05 e 06 de agosto. 
- Paróquia de Gaula: Reunião com os mesários festeiros de Nossa Senhora da Luz 
(1º grupo), para a preparação da festa, quarta-feira dia 02 de agosto, às 20:00h na 
sala dos convívios. 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 23-07 
 16º domingo do Tempo Comum 

10:30h 09:15h 

Segunda-feira | 24-07 ———————— ———————— 

Terça-feira | 25-07 
São Tiago, apóstolo 

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

Quarta-feira | 26-07 
São Joaquim e Santa Ana 

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

Quinta-feira | 27-07 
15:00h  

na capela do Lar 
———————— 

Sexta-feira | 28-07 09:30h ———————— 

Sábado | 29-07 
Santa Marta 

18:00h 16:00h Matrimónio 

DOMINGO | 30-07 
 17º domingo do Tempo Comum 

10:30h 09:15h 

As edições do boletim “A SEMENTE”, durante os meses de agosto e setembro, 
serão mensais. Estes serão lançados no primeiro domingo do mês.  

 As edições semanais retomarão a sua normalidade  
no primeiro domingo do mês de outubro. Boas férias!  


