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Caridade 
 

“A verdadeira lei do progresso 
moral é a caridade” (Camilo Castelo 
Branco).  
Mas o que é a caridade? Esta palavra 
recorda-me sempre a 1.ª carta de São 
Paulo aos Coríntios: “A caridade é 
paciente, a caridade é benigna; não é 
invejosa, não é altiva nem orgulhosa; 

não é inconveniente, não procura o próprio interesse; não se irrita, 
não guarda ressentimento; não se alegra com a injustiça, mas alegra
-se com a verdade; tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo su-
porta “. Na minha opinião São Paulo debatia-se com os mesmos 
problemas com que nos deparamos hoje em dia: uma sociedade 
egoísta, focada no seu próprio interesse, no seu bem-estar, cada 
vez mais individualizada. 

 Como podemos progredir moralmente se nos colocamos cons-
tantemente em primeiro lugar ou, quando não o fazemos espera-
mos luzes e aplausos? A caridade é dar sem nada esperar em troca, 
é sair da sua área de conforto, é ser bondoso e generoso. Nunca é 
tarde para praticá-la! Temos simplesmente de abrir o nosso coração 
e colocar-nos ao serviço dos outros. Como diz Coelho Neto: “A ver-
dadeira caridade é impalpável como a luz e invisível como o perfu-
me: dá o calor, dá o aroma, mas não se deixa tocar nem ver.” 

 
Elisabete Rodrigues - Paróquia da Lombada  

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

Paróquia da Lombada. 
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27º Domingo do Tempo Comum27º Domingo do Tempo Comum  
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 21, 33-43                    

 

Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sa-
cerdotes e aos anciãos do povo: «Ouvi outra pará-
bola: Havia um proprietário que plantou uma vinha, 
cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e le-
vantou uma torre; depois, arrendou-a a uns vinha-
teiros e partiu para longe. Quando chegou a época 
das colheitas, mandou os seus servos aos vinhatei-
ros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, 
lançando mão dos servos, espancaram um, mata-
ram outro, e a outro apedrejaram-no. Tornou ele a 
mandar outros servos, em maior número que os 
primeiros. E eles trataram-nos do mesmo modo. 

Por fim, mandou-lhes o seu próprio filho, dizendo: ‘Respeitarão o meu fi-
lho’. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: ‘Este é o her-
deiro; matemo-lo e ficaremos com a sua herança’. E, agarrando-o, lança-
ram-no fora da vinha e mataram-no. Quando vier o dono da vinha, que 
fará àqueles vinhateiros?». Eles responderam: «Mandará matar sem pieda-
de esses malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entre-
guem os frutos a seu tempo». Disse-lhes Jesus: «Nunca lestes na Escritura: 
‘A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular; tudo 
isto veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos’? Por isso vos digo: Ser-
vos-á tirado o reino de Deus e dado a um povo que produza os seus fru-
tos». 

 

O problema fundamental posto por este texto é o da coerência com que 
vivemos o nosso compromisso com Deus e com o Reino. Deus não obriga 
ninguém a aceitar a sua proposta de salvação e a envolver-se com o Reino; 
mas uma vez que aceitamos trabalhar na sua “vinha”, temos de produzir fru-
tos de amor, de serviço, de doação, de justiça, de paz, de tolerância, de parti-
lha… O nosso Deus não está disposto a pactuar com situações dúbias, desca-
racterizadas, amorfas, incoerentes, mentirosas; mas exige coerência, verdade 
e compromisso. A parábola convida-nos, antes de mais, a não nos deixarmos 
cair em esquemas de comodismo, de instalação, de facilidade, de “deixa an-
dar”, mas a levarmos a sério o nosso compromisso com Deus e com o Reino e 
a darmos frutos consequentes. O meu compromisso com o Reino é sincero e 
empenhado? Quais são os frutos que eu produzo? Quando se trata de fazer 
opções, ganha o meu comodismo e instalação, ou a minha vontade de servir a 
construção do Reino?  

in www.dehonianos.org 
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40 - Em que consiste o fosso digital?      
 

A participação de todos na formação da comunidade é 
o mais elevado objectivo de todos os meios de comuni-
cação social. Na internet e redes sociais, há pessoas 
que à partida estão excluídas, quando por razões es-
truturais, financeiras ou pessoais não têm acesso à in-
ternet ou quando não podem tirar proveito dela de 

modo competente. Para que aqui não se dê a exclusão de indivíduos ou 
de grupos (fosso digital), a Igreja defende um livre acesso de todos aos 
meios de comunicação social bem como a proibição de formação de mo-
nopólios ou de controlo ideológico. Se a exclusão atinge pessoas idosas, 
desempregados e pessoas com uma educação 
formalmente mais limitada, é correto falar-se 
de um fosso social, que deve ser absolutamen-
te superado. Trata-se aqui não apenas do pro-
cesso de comunicação mas também da supera-
ção de estruturas injustas, que excluem da in-
formação indivíduos ou grupos e, portanto, da 
educação e do desenvolvimento. 

Programa  das Comemorações Jubiliares 
dos 500 anos da Sé do Funchal 

 

 
PROGRAMA: 
13 outubro, sexta-feira, 

21:00h - Cerimónia da bênção 
do novo órgão da Sé e concer-
to inaugural; 

14 outubro, sábado, 21:00h 
- Concerto pelo Coro da Cate-
dral; 

17 outubro, terça-feira - Abertura de uma 
exposição no Museu de Arte Sacra, dedicada à 
arte sacra da Sé e aos trabalhos do padre Ma-
nuel Juvenal Pita Ferreira, que escreveu um 
livro sobre a Sé do Funchal. 

18 outubro, quarta-feira, 18h30 - Eucaristia 
Solene dos 500 anos da Dedicação da Sé do 
Funchal, presidida por D. António Carrilho. 
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- Aniversário natalício do senhor Padre Hélder Gonçalves, terça-feira, dia 
10 de outubro. 
- 2º aniversário da tomada de posse do senhor Padre Hélder Gonçalves na 
Paróquia da Lombada, dia 17 de outubro e na Paróquia de Gaula, dia 18 de 
outubro. 
- Eucaristia Solene dos 500 anos da Dedicação da Sé do Funchal, presidida 
por D. António Carrilho, quarta-feira, 18 outubro, às 18h30. 
- Reunião de pais e catequistas da Paróquia de Gaula, quinta-feira, 19 de 
outubro às 19:00h, no salão paroquial. 
- Encerramento do Centenário das Aparições com procissão das velas: 
segunda-feira, dia 30 de outubro em Gaula - terço às 19:30h, eucaristia às 
20:00h seguida de procissão; terça-feira, dia 31 de outubro na Lombada - 
terço às 19:30h, eucaristia às 20:00h seguida de procissão. 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 08-10 
 27º domingo do Tempo Comum 

10:30h 09:15h 

Segunda-feira | 09-10 ———————— ———————— 

Terça-feira | 10-10 ———————— 19:00h  
Não há Cartório 

Quarta-feira | 11-10 
19:00h  

Não há Cartório 
———————— 

Quinta-feira | 12-10 
15:00h  

na capela do Lar 
———————— 

Sexta-feira | 13-10 19:00h ———————— 

Sábado | 14-10 

12:00h BATISMO 
16:00h BATISMO 

18:00h 

15:00h BATISMO 
19:30h 

no Centro de Oração  

DOMINGO | 15-10 
 28º domingo do Tempo Comum 

10:30h 
Festa do Acolhimento 

09:15h 
Festa do Acolhimento 


