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As edições do boletim “A SEMENTE”, durante os meses de agosto  
e setembro, serão mensais.  

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. O próximo boletim será editado no dia 03 de setembro. Boas férias!  

Padre Carlos Almada o novo sacerdote da Diocese 
 

 

Carlos, apascenta as minhas ovelhas! 
Esta exclamação de Jesus, originalmente não era 

dirigida a mim, mas hoje posso transpô-la para a mi-
nha vida, como se para mim ela se tratasse.  
Depois de dizer ao Senhor que o queria seguir, e con-
cretamente, consagrar-me a Ele, agora pede-
me que apascente as suas ovelhas. Estes dez anos 
enquanto discípulo atrás do mestre, foram anos de 

aprendizagem do que é ter um coração semelhante ao de Jesus. Estou conscien-
te de que ainda não o tenho. Ainda tenho muito que aprender.  

Assim como a mim, Jesus continua a chamar jovens para a sua messe. Ele quer 
jovens disponíveis para a esta grande missão: batizar, anunciar a palavra, consa-
grar o pão, abençoar, perdoar, e levantar os caídos. Ele continua a chamar, mas 
muitos não escutam, outros, têm medo de responder. Eu também tive, mas o 
Senhor conduziu-me por bons caminhos!    

Entrei no Seminário tinha 15 anos, nesta altura não sabia se Deus que-
ria que eu fosse padre. Mas quando decide entrar, lembro-me que tinha muita 
vontade em estar naquela casa, no Seminário Diocesano do Funchal. Lá descobri 
a oração, uma vida com Jesus, que aos poucos foi pondo ordem na minha vi-
da. Ao deixar-me disponível para perceber se a minha vontade coincidia com 
a vontade de Jesus, experimentei que a minha vida seria mais vida, quan-
do gasta no que realmente interessa. Assim, renovo agora o meu SIM ao Se-
nhor, deixando a certeza de que quero ser presença de Jesus para 
todos aqueles que me rodearem! Quando Jesus entra na nossa vida, e isto só 
acontece se nós deixarmos, Ele transforma-nos!  

Caros amigos, Ele bate à tua porta, deixa que fique hoje em tua casa!  
Conto com a vossa oração!  

Diácono Carlos Almada 
In www.diocesedofunchal.com   
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18º Domingo do Tempo Comum 18º Domingo do Tempo Comum --  06 agosto 201706 agosto 2017  
Transfiguração do SenhorTransfiguração do Senhor   

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 17, 1-9                     
 

Pedro disse a Jesus: «Senhor, como é bom estar-
mos aqui! Se quiseres, farei aqui três tendas: uma 
para Ti, outra para Moisés e outra para Eli-
as». Ainda ele falava, quando uma nuvem lumino-
sa os cobriu com a sua sombra e da nuvem uma 
voz dizia: «Este é o meu Filho muito amado, no 
qual pus toda a minha complacência. Escutai-O». 

 

 

19º Domingo do Tempo Comum 19º Domingo do Tempo Comum --  13 agosto 201713 agosto 2017   
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 14, 22-33                       
 

Respondeu-Lhe Pedro: «Se és Tu, Senhor, manda-me ir ter conti-
go sobre as águas». «Vem!» – disse Jesus. Então, Pedro desceu do 
barco e caminhou sobre as águas, para ir ter com Jesus. 

 

20º Domingo do Tempo Comum 20º Domingo do Tempo Comum --  20 agosto 201720 agosto 2017  
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
 

Mt 15, 21-28  
 

Então Jesus respondeu-lhe: «Mulher, é grande a tua fé. Faça-se 
como desejas». E, a partir daquele momento, a sua filha ficou curada. 

 

21º Domingo do Tempo Comum 21º Domingo do Tempo Comum --  27 agosto 201727 agosto 2017   
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
 

Mt 16, 13-20   
 

Também Eu te digo: Tu és Pedro; sobre esta 
pedra edificarei a minha Igreja e as portas do 
inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-
ei as chaves do reino dos Céus: tudo o que 
ligares na terra será ligado nos Céus, e tudo 
o que desligares na terra será desligado nos 
Céus. 
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37 - Para que servem os meios de comunicação 
social?      
 
Onde a comunicação direta não é possível, precisamos dos 
media como mediadores indiretos de informação e como 
plataforma para troca e para discussão. Os media servem 
para a formação, para a informação e entretenimento, mes-
mo se muitas vezes predomina o aspeto de diversão. Sem os 

media, não poderíamos organizar nem a nossa vida privada, nem a complexidade 
das nossas sociedades modernas. Os media são 
como o pacote comunicativo que une a sociedade 
- e quanto maior e mais complexa for a sociedade, 
mais urgentemente precisamos deles. Sobretudo, 
uma democracia não pode funcionar sem uma 
livre troca de opinião e de informação e sem a 
participação de todos.  

Sacerdote mais idoso de Portugal  
assinala 80 anos de ordenação  

 
O sacerdote mais idoso de Portugal, padre Joaquim Cu-
nha, com 105 anos de idade, vai celebrar 80 anos de or-
denação a 8 de agosto, anunciou o bispo do Porto, no 
documento em que anuncia as novas nomeações. 
“No próximo dia 8 de agosto celebraremos 80 anos de 
ordenação presbiteral do sacerdote mais idoso do nosso 
presbitério, Padre Joaquim Cunha. Neste amplo arco do 
tempo de oitenta anos de ordenações estamos todos 

nós, aqueles que Deus chama continuamente para o serviço da Igreja do Porto”, 
escreve D. António Francisco dos Santos. 

A 13 de maio, durante a sua visita a Portugal, o Papa Francisco cumprimentou 
o padre Joaquim Pereira da Cunha, que o bispo do Porto apresentou então como 
"memória viva” da diocese. 

A saudação do Papa decorreu junto à Basílica Nossa Senhora do Rosário de 
Fátima, antes de um momento de oração junto ao túmulo dos Pastorinhos, ofere-
cendo ao sacerdote um terço e a medalha do pontificado. 

O padre Joaquim Pereira da Cunha estava numa cadeira de rodas, na qual 
aguardou pela chegada do Papa, na Basílica. 

“É uma memória viva da Diocese do Porto, um encanto da vida sacerdotal. 
Penso que nele podemos ver refletido em espelho, a dedicação, generosidade, a 
grandeza de vida oferecidas do presbitério do Porto”, disse D. António Francisco 
dos Santos à Agência ECCLESIA, a respeito do sacerdote. 

Ordenado sacerdote no dia 8 de agosto de 1937, o padre Joaquim Pereira da 
Cunha nasceu no dia 8 de julho de 1912 em Mesquinhata, no Concelho de Baião, e 
reside, atualmente, no Porto, na Casa Sacerdotal da diocese. 

 
in www.ecclesia.pt 



06 de agosto a 03 de setembro de 2017 
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Gaula Lombada 
 

DOMINGO - 06-08 
 Transfiguração do Senhor 16:00h | Festa do SSS 09:15h 

Segunda-feira - 07-08 ———————— ———————— 
Terça-feira - 08-08 

São Domingos ———————— 19:00h | cartório até às 20:00h 

Quarta-feira - 09-08 
Santa Teresa Benedita da Cruz 

Não há Eucaristia ———————— 
Quinta-feira - 10-08 

São Lourenço 15:00h | na capela do Lar ———————— 
Sexta-feira - 11-08 

Santa Clara 
Não há Eucaristia ———————— 

Sábado - 12-08 Não há Eucaristia ———————— 
DOMINGO - 13-08 
19º domingo do Tempo Comum 

10:30h 09:15h 

Segunda-feira - 14-08 
São Maximiliano Maria Kolbe ———————— ———————— 

Terça-feira - 15-08 
Assunção da Virgem Maria 10:30h 09:15h 

Quarta-feira - 16-08 19:00h | cartório até às 20:00h ———————— 
Quinta-feira - 17-08 

Santa Beatriz da Silva 15:00h | na capela do Lar ———————— 

Sexta-feira - 18-08 09:30h  ———————— 

Sábado - 19-08 18:00h  16:00h | BATISMO 

DOMINGO - 20-08 
20º domingo do Tempo Comum 

10:30h 09:15h 

Segunda-feira - 21-08 
São Pio X ———————— ———————— 

Terça-feira - 22-08 
Virgem Santa Maria, Rainha ———————— Não há Eucaristia 

Quarta-feira - 23-08 19:00h | cartório até às 20:00h ———————— 
Quinta-feira - 24-08 

São Bartolomeu 15:00h | na capela do Lar ———————— 

Sexta-feira - 25-08 09:30h  ———————— 

Sábado - 26-08 16:00h | Matrimónio 
18:00h  15:00h | BATISMO 

DOMINGO - 27-08 
21º domingo do Tempo Comum 10:30h 09:15h 

Segunda-feira - 28-08 
Santo Agostinho ———————— ———————— 

Terça-feira - 29-08 
Martírio de São João Baptista ———————— 19:00h | cartório até às 20:00h 

Quarta-feira - 30-08 19:00h | cartório até às 20:00h ———————— 

Quinta-feira - 31-08 15:00h | na capela do Lar ———————— 

Sexta-feira - 01-09 Não há Eucaristia ———————— 

Sábado - 02-09 18:00h  ———————— 
DOMINGO - 03-09 

22º domingo do Tempo Comum 
10:30h 09:15h 


