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Crisma é compromisso 
 

Os jovens da nossa comunidade iniciaram a prepa-
ração para receberem o Sacramento do Crisma. 
Mas, o que é o Crisma? O Crisma é o sacramento 
que confirma o batismo.  

O que acontece quando alguém é crismado? Com-
promete-se com Jesus, através do Espírito Santo. 
Quando Deus nos chama é preciso dar a nossa res-
posta a esse chamamento. Crismar-se é aceitar o 
chamamento de Deus. É ter a marca de Cristo e 
mostrar que vale a pena arriscar a favor de uma vida 
alegre e feliz. Crismar-se significa:  
- Decidir-se por opção própria.  

- Vivenciar a fé a esperança e a caridade.  
- Aceitar os compromissos do batismo e vivê-los.  
- Vivenciar a palavra de Deus.  
- Colocar os dons ao serviço de Deus. 
- Despojar-se. 
- Participar na missa e receber a Eucaristia.  
- Participar no sacramento da Reconciliação.  
- Integrar-se na comunidade, interessando-se pelas suas ativida-

des.  
- Criar ambiente de amizade e fraternidade nas comunidades em 

que convive.  
Receber o Crisma não é receber um certificado de abandono da 

vida da Igreja, nem receber um diploma de final de curso. Receber o 
Crisma é ser audaz no testemunho de uma fé viva em Jesus Cristo. 

 

Susana Vieira - Paróquia de Gaula  

SACRAMENTO DO CRISMA 
 
 

Paróquia da Lombada, sábado, 02 de dezembro às 16:00h 
Paróquia de Gaula, domingo, 10 de dezembro às 10:30h 

 

Inscrição de adultos (idade igual ou superior a 20 anos) até 31 de outubro.  
Ver regulamento no placard da Igreja. 
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28º Domingo do Tempo Comum28º Domingo do Tempo Comum  
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 22, 1-14                     

 

Naquele tempo, Jesus dirigiu-Se de novo aos prínci-
pes dos sacerdotes e aos anciãos do povo e, falan-
do em parábolas, disse-lhes: «O reino dos Céus po-
de comparar-se a um rei que preparou um banque-
te nupcial para o seu filho. Mandou os servos cha-
mar os convidados para as bodas, mas eles não qui-
seram vir. Mandou ainda outros servos, ordenando-
lhes: ‘Dizei aos convidados: Preparei o meu banque-
te, os bois e os cevados foram abatidos, tudo está 
pronto: Vinde às bodas’. Mas eles, sem fazerem 
caso, foram um para o seu campo e outro para o 
seu negócio; os outros apoderaram-se dos servos, 

trataram-nos mal e mataram-nos. O rei ficou muito indignado e enviou os 
seus exércitos, que acabaram com aqueles assassinos e incendiaram a 
cidade. Disse então aos servos: ‘O banquete está pronto, mas os convida-
dos não eram dignos. Ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para 
as bodas todos os que encontrardes’. Então os servos, saindo pelos cami-
nhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do ban-
quete encheu-se de convidados». 

 

No nosso texto, a questão decisiva não é se Deus convida ou se não convida; 
mas é se se aceita ou se não se aceita o convite de Deus para o “banquete” do 
Reino. Os convidados que não aceitaram o convite representam aqueles que es-
tão demasiado preocupados a dirigir uma empresa de sucesso, ou a escalar a vida 
a pulso, ou a conquistar os seus cinco minutos de fama, ou a impor aos outros os 
seus próprios esquemas e projectos, ou a explorar o bem estar que o dinheiro 
lhes conquistou e não têm tempo para os desafios de Deus. Vivemos obcecados 
com o imediato, o politicamente correcto, o palpável, o material, e prescindimos 
dos valores eternos, duradouros, exigentes, que exigem o dom da própria vida. A 
questão é: onde é que está a verdadeira felicidade? Nos valores do Reino, ou nes-
ses valores efémeros que nos absorvem e nos dominam? 

A parábola do homem que não vestiu o traje apropriado convida-nos a consi-
derar que a salvação não é uma conquista, feita de uma vez por todas, mas um 
sim a Deus sempre renovado, e que implica um compromisso real, sério e exigen-
te com os valores de Deus. Implica uma opção coerente, contínua, diária com a 
opção que eu fiz no Baptismo… Não é um compromisso de “meias tintas”, de 
tentativas falhadas, de “tanto se me dá como se me deu”; mas é um compromis-
so sério e coerente com essa vida nova que Jesus me apresentou. 

 

in www.dehonianos.org 
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41 - Como se pode usar corretamente os media?       
 

Fazer bom uso dos media é um desafio para cada um. 
Já com os clássicos mass media (jornal, rádio, televi-
são) cada um deve decidir o modo como lida com eles. 
O consumo meramente passivo deixa um utilizador 
triste e vazio. Os pais, os professores e os líderes juve-
nis têm aqui uma especial responsabilidade: devem dar 

às crianças e aos jovens o exemplo do uso equilibrado dos media e familia-
rizá-los com aqueles que os enriquecem. Nos meios digitais acresce uma 
nova responsabilidade: sobretudo nas redes sociais, a pessoa já não é um 
recetor meramente passivo que acolhe o que os outros produziram, im-
primiram ou enviaram. Cada um pode agir em 
qualquer momento como produtor, pode a ca-
da momento comparar, comentar ou mesmo 
colocar online um comentário, uma mensagem 
num blogue, um vídeo ou uma fotografia. As-
sim, nos media, cada um tem uma responsabili-
dade comparável à de qualquer outro produ-
tor. 

Diocese do Funchal: Igreja jovem com os jovens 
 

“Diocese do Funchal: Igreja jovem com os jovens”, é o 
tema da pastoral diocesana para o ano de 2017/2018, em 
sintonia com a proposta do Papa Francisco para o Síno-
do dos Bispos, a ter lugar no Vaticano, em outubro de 
2018.  D. António Carrilho considerou a oportunidade da 
reflexão sobre os jovens como uma “interpelação” e 
um “desafio”, que “não é para ficar a pensar em diag-
nósticos ou realidades abstratas”, mas “deve levar a um 
compromisso que importa concretizar em comunhão 
com toda a Igreja – Papa, bispos, sacerdotes, leigos, ca-
da um na sua condição e carisma próprio.” Nestas ques-

tões, sublinhou, “todos somos importantes, todos fazemos falta”. Neste 
sentido, o calendário da diocese para os próximos tempos vai “associar-
se” à “caminhada sinodal de toda a Igreja”, ao mesmo tempo que preten-
de “renovar a própria Igreja diocesana na sua vida pastoral, através de um 
programa que se propõe centrar a sua atenção nos jovens”, nomeada-
mente, “a forma como os integramos” nas comunidades; a maneira 
“como lhes transmitimos a beleza da fé”; e o modo como “contamos com 
eles na edificação da Igreja”, em particular na “missão de anunciar o Evan-
gelho de Cristo com alegria e dinamismo”, destacou D. António Carrilho. 

 
in www.jornaldamadeira.com 



15 a 22 de outubro 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 

- 2º aniversário da tomada de posse do senhor Padre Hélder Gonçalves na Paró-
quia 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 de outubro, às 18h30. 
- Reunião de pais e catequistas da Paróquia de Gaula, quinta-feira, 19 de outubro 
às 19:00h, no salão paroquial. 
- Reunião do conselho paroquial da Lombada, terça-feira, 24 de outubro às 
20:00h, no salão paroquial.  
- Reunião com os mesários festeiros de Nossa Senhora da Luz (1º grupo), quinta-
feira, 26 de outubro às 17:00h, na sala dos convívios de Gaula.  
- Encerramento do Centenário das Aparições com procissão das velas.  Bênção 
das imagens de São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto, com o acolhimento 
das suas relíquias:  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 Lom-
bada - terço às 19:30h, eucaristia às 20:00h seguida de procissão. 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 15-10 
 28º domingo do Tempo Comum 

10:30h 
Festa do Acolhimento 

09:15h 
Festa do Acolhimento 

Segunda-feira | 16-10 ———————— ———————— 

Terça-feira | 17-10 
S. Inácio de Antioquia 

———————— Não há eucaristia 
Não há Cartório 

Quarta-feira | 18-10 
São Lucas 

09:30h  
cartório até às 11:00h 

———————— 

Quinta-feira | 19-10 
15:00h  

na capela do Lar 

20:30h 
comemorativa do  
2º aniversário da  
Tomada de Posse 

Sexta-feira | 20-10 09:30h ———————— 

Sábado | 21-10 18:00h 
16:00h BATISMO 

19:30h 
no Centro de Oração  

DOMINGO | 22-10 
 29º domingo do Tempo Comum 

10:30h 09:15h 


