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05 e 06 de agosto 

Utopia? 
Hoje ocorreu-se-me escrever sobre “Política”. Não 

vou escrever sobre partidos políticos, nem tão pouco 
sobre ideologias. Vou deixar-vos apenas aquilo que eu 
gostaria que fosse um político. Em 2013, num encontro 
com crianças e jovens de escolas e movimentos Jesuí-
tas, no Vaticano, o Papa Francisco afirmou: «Envolver-se 
na política é uma obrigação para um cristão». Até esse 
momento nunca tinha pensado associar cristãos com 

política, mas fiquei a pensar no assunto. Tal como cada um de nós organiza a sua 
casa de forma a construir um espaço onde cada um trabalhe para o bem comum 
e se sinta realizado, assim o político deveria também ser o defensor do bem co-
mum daqueles que lhe são confiados. Aquele que assume um cargo político deve-
ria possuir qualidades morais e de competência que lhe permitissem que as suas 
decisões fossem tomadas tendo por base não as suas vontades ou interesses, 
mas sim que foi eleito para organizar uma “casa comum”, que precisa de regras 
bem delineadas para que seja funcional. O seu objetivo principal deveria ser colo-
car os interesses dos que lhe foram confiados à frente dos seus próprios interes-
ses. Uma casa onde cada um apenas pensa em si, no seu bem-estar e no seu su-
cesso pessoal estagna, levando muitas vezes à sua “falência”…  

Como gostaria que um político visse a sua profissão? Como uma vocação, co-
mo um talento que lhe foi dado e que poria ao serviço dos outros… Utilizando as 
palavras do Papa Francisco: que fossem «homens e mulheres com os outros e 
para os outros, verdadeiros campeões no serviço aos outros». 

Ser político deveria ser uma das mais nobres profissões porque quem a exer-
cesse assumiria a responsabilidade de cuidar, em primeiro lugar, de todos aqueles 
que lhe foram confiados... 

Decidi intitular o texto de “Utopia?”, isto é, “sonho, ilusão?”. A palavra poderá 
significar: "civilização ideal".  

Fica a questão: Poderemos, nós cristãos, tornar essa utopia real? 
Desejo-vos uma boa semana! 
 

Ana Paula Jardim - Paróquia da Lombada  
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17º Domingo do Tempo Comum17º Domingo do Tempo Comum   
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 13, 44-52                   
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «O 
reino dos Céus é semelhante a um tesouro escondi-
do num campo. O homem que o encontrou tornou a 
escondê-lo e ficou tão contente que foi vender tudo 
quanto possuía e comprou aquele campo. O reino 
dos Céus é semelhante a um negociante que procu-
ra pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande 
valor, foi vender tudo quanto possuía e comprou 
essa pérola. O reino dos Céus é semelhante a uma 
rede que, lançada ao mar, apanha toda a espécie de 
peixes. Logo que se enche, puxam-na para a praia e, 
sentando-se, escolhem os bons para os cestos e o 

que não presta deitam-no fora. Assim será no fim do mundo: os Anjos sai-
rão a separar os maus do meio dos justos e a lançá-los na fornalha arden-
te. Aí haverá choro e ranger de dentes. Entendestes tudo isto?» Eles res-
ponderam-Lhe: «Entendemos». Disse-lhes então Jesus: «Por isso, todo o 
escriba instruído sobre o reino dos Céus é semelhante a um pai de família 
que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas».      

 

 

A primeira e mais importante questão abordada neste texto é a das nossas 
prioridades. Para Mateus, não há qualquer dúvida: ser cristão é ter como priorida-
de, como objectivo mais importante, como valor fundamental, o Reino. O cristão 
vive no meio do mundo e é todos os dias desafiado pelos esquemas e valores do 
mundo; mas não pode deixar que a procura dos bens seja o objectivo número um 
da sua vida, pois o Reino é partilha. O cristão está permanentemente mergulhado 
num ambiente em que a força e o poder aparecem como o grande ideal; mas ele 
não pode deixar que o poder seja o seu objectivo fundamental, porque o Reino é 
serviço. O cristão é todos os dias convencido de que o êxito profissional, a fama a 
qualquer preço são condições essenciais para triunfar e para deixar a sua marca 
na história; mas ele não pode deixar-se seduzir por esses esquemas, pois a reali-
dade do Reino vive-se na humildade e na simplicidade. O cristão faz a sua cami-
nhada num mundo que exalta o orgulho, a auto-suficiência, a independência; mas 
ele já aprendeu, com Jesus, que o Reino é perdão, tolerância, encontro, fraterni-
dade… O que é que comanda a minha vida? Quais são os valores pelos quais eu 
sou capaz de deixar tudo? Que significado têm as propostas de Jesus na minha 
escala de valores?  

 
     

in www.dehonianos.org 
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36 - A Doutrina Social já está concluída?     
 
A convivência social esteve e está hoje marcada por 
um desenvolvimento constante e por uma dinâmica 
incrível a todos os níveis. Por isso, também a Doutrina 
Social não é uma 
doutrina fechada e 

acabada. É verdade que ela tem a sua 
base segura no Evangelho, com firmes 
princípios e teorias. Mas a partir daí ela 
deve encontrar novas respostas para as 
questões sociais e os desafios do pre-
sente. 

ORDENAÇÃO SACERDOTAL DO DIÁCONO CARLOS ALMADA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Carlos Ismael Faria Almada, de 25 anos, natural da freguesia do Campa-

nário, concelho da Ribeira Brava, será ordenado sacerdote, no próximo 
sábado, dia 05 de agosto, na Sé do Funchal. Foi ordenado diácono a 18 de 
dezembro de 2016. Frequentou a escola da Apel, formou-se em teologia, 
com mestrado integrado, na Universidade Católica Portuguesa com fre-
quência do Seminário Maior de Cristo-Rei, nos Olivais, em Lisboa. 



30 de julho a 06 de agosto 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 du-
rante os meses de julho e agosto: no cartório com o pároco ou ao domin-
go 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 de Nossa Senhora 
da Luz (1º e 2º grupo), para a preparação da festa, quarta-feira dia 02 de 
agosto, às 20:00h, na sala dos convívios. 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 30-07 
 17º domingo do Tempo Comum 

10:30h 09:15h 

Segunda-feira | 31-07 
Santo Inácio de Loiola 

———————— ———————— 

Terça-feira | 01-08 
Santo Afonso Maria de Ligório 

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

Quarta-feira | 02-08 
19:00h  

Cartório até às 20:00h 
———————— 

Quinta-feira | 03-08 
15:00h  

na capela do Lar 
———————— 

Sexta-feira | 04-08 
São João Maria Vianney 

09:30h ———————— 

Sábado | 05-08 
20:00h 

Festa do SSS 
———————— 

DOMINGO | 06-08 
 Transfiguração do Senhor 

16:00h 
Festa do SSS 

09:15h 

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

do mês. O mesmo acontecerá com as emissões online da  
“A SEMENTE|Rádio”.  As edições semanais retomarão a sua normalidade  

no primeiro domingo do mês de outubro. Boas férias!  


