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E se Jesus estivesse aqui?  
 

 

Desço a rua,  
paro e olho o mar calmo, 
imenso, em frente,  
que me desperta, 
com o rasto brilhante do sol, acabado de nascer… 
Ao largo, um pequeno barco de pesca está na fai-

na… 
No barco, estão três homens e penso como seria a 

pesca no Mar da Galileia? 
E se Jesus estivesse ali, naquele pequeno barco, 

como seria? 
Junto à praia, esperei um pouco até que o barco se aproximasse 

da margem, tinha um convite para fazer ao meu Senhor: 
“Vem hoje comigo, só comigo, para a minha faina.” 
Como seria partilhar o dia com Jesus? 
Permaneceria sempre ao Seu lado, sem relógio do tempo, não 

diria nada, porque Ele sabe tudo! 
Ficaríamos os dois em silêncio, naquele silêncio cheio de palavras, 

de respostas, de doçura e de amor infinito. 
Há pouco tempo, tinha ocorrido a tragédia no Monte, o meu co-

ração estava triste, precisava de colo, do Seu ombro, do Seu consolo 
e com Ele, deixaria-me estar… 

Então, fui à procura do Seu olhar e encontrei o Seu rosto lavado 
em lágrimas… tão humano, Jesus, tal como nós, precisava do silên-
cio para chorar o meu, o Seu desgosto…  

 

Mafalda Teixeira - Paróquia da Lombada 

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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29º Domingo do Tempo Comum29º Domingo do Tempo Comum   
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 22, 15-21                      

 

Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deli-
berar sobre a maneira de surpreender Jesus no 
que dissesse. Enviaram-Lhe alguns dos seus discí-
pulos, juntamente com os herodianos, e disseram-
Lhe: «Mestre, sabemos que és sincero e que ensi-
nas, segundo a verdade, o caminho de Deus, sem 
te deixares influenciar por ninguém, pois não fazes 
acepção de pessoas. Diz-nos o teu parecer: É lícito 
ou não pagar tributo a César?». Jesus, conhecendo 
a sua malícia, respondeu: «Porque Me tentais, hi-
pócritas? Mostrai-me a moeda do tributo». Eles 
apresentaram-Lhe um denário e Jesus perguntou: 

«De quem é esta imagem e esta inscrição?». Eles responderam: «De Cé-
sar». Disse-Lhes Jesus: «Então, dai a César o que é de César e a Deus o que 
é de Deus». 

 

A questão essencial que o nosso texto aborda é esta: o homem pertence 
a Deus e deve considerar Deus o seu único senhor e a sua referência funda-
mental. No entanto, embriagados pelo turbilhão das liberdades e das novas 
descobertas, os homens do nosso tempo consideraram que eram capazes 
de descobrir, por si próprios, os caminhos da vida e da felicidade e que podi-
am prescindir de Deus… Instalaram-se no orgulho e na auto-suficiência e 
deixaram Deus de fora das suas vidas. É preciso voltarmos a Deus e redesco-
brirmos a sua centralidade na nossa existência. Deus não atenta contra a 
nossa identidade e a nossa liberdade. Fomos criados para a comunhão com 
Deus e só nos sentiremos felizes e realizados quando nos entregarmos con-
fiadamente nas suas mãos e fizermos d’Ele o centro da nossa caminhada.  

Em muitos casos, Deus foi apenas substituído por outros “deuses”: o 
dinheiro, o poder, o êxito, a realização profissional, a ascensão social, o clu-
be de futebol… tomaram o lugar de Deus e passaram a dirigir e a condicio-
nar a vida de tantos dos nossos contemporâneos. Quase sempre, no entan-
to, essa troca trouxe, apenas, escravidão, alienação, frustração e sentimen-
tos de solidão e de orfandade… Como me sinto face a isto? Há outros deu-
ses a tomarem posse da minha vida, a condicionarem as minhas opções, a 
dirigirem os meus interesses, a dominarem os meus projetos? Quais são es-
ses deuses? Eles asseguraram-me a felicidade e a plena realização, ou tor-
nam-me cada vez mais escravo e dependente? 

 

in www.dehonianos.org 
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42 - Qual é o grau da minha responsabilidade no 
uso dos media?       
 
Os media tanto podem congregar como levar ao isola-
mento. Podem enriquecer os Homens, torná-los mais sá-
bios e inspirá-los, mas também os podem seduzir para o 
mal. O que nos media e nas redes sociais fazemos ou dei-
xamos fazer deve servir o objetivo de 
toda a comunicação humana: a supe-

ração da dispersão das línguas de Babel (Gn 11, 4-8) e che-
gar a um entendimento de todos a partir do Espírito de 
Deus (At 2, 5-11). O conceito ético central aqui é o da 
“responsabilidade”: responsabilidade perante Deus, que 
quer que colaboremos no progresso da verdade e na pro-
cura recíproca segundo as regras do amor; responsabilida-
de perante o próximo, o qual, através dos media, deve ser 
integrado, envolvido e enriquecido; responsabilidade pe-
rante mim mesmo, que pelos media devo chegar à verdadeira comunidade 
com os outros, em vez de, num egocêntrico isolamento medial, me dissociar 
dos Homens e das usa reais necessidades.  

Mensagem do Papa Francisco por ocasião dos 500 Anos da Sé 
 

Na data feliz em que celebram o V centenário da dedicação da Sé Catedral, o 
Santo Padre saúda afetuosamente toda a comunidade diocesana, nomeadamen-
te os membros do Cabido titular, associando-se espiritualmente ao seu jubiloso 
canto de Ação de Graças e confiando ao Pai do Céu os obreiros da evangelização 
e animação pastoral que, ao longo destes 500 anos, se empenharam por levar a 
Catedral à sua máxima expressão de edifício de Cristo-Rei, aula de Cristo-Mestre, 
templo de Cristo-Sacerdote. É o sinal, erguido na cidade, de que Deus está próxi-
mo: nela, podemos com toda a verdade afirmar que Cristo «veio habitar entre 
nós» (Jo 1, 14), reúne-nos n'Ele e assim nos aproxima e faz de nós uma única famí-
lia de filhos de Deus, segundo o seu desígnio primordial que aponta para uma 
Igreja Católica sem fronteiras, onde todos possam ter um lugar válido e honrado, 
uma Igreja una e unida na qual, se algo tem de ser sacrificado, pois que sejam os 
particularismos, as rivalidades, as discórdias, os resíduos de egoísmo — e são 
ainda tantos, mesmo no Reino da caridade que é a Igreja de Jesus. Como estímu-
lo para enfrentar os desafios ainda em aberto, pensemos na multidão imensa de 
irmãos e irmãs, marcados com o mesmo sinal de Cristo Salvador, que nos prece-
deram no anúncio do Evangelho, continuam a fazer parte da única família de 
Deus e intercedem por nós na presença do Pai da misericórdia a fim de sermos 
convictos missionários de Jesus Cristo, sem temer as turbulências do mundo em 
que vivemos. Com esta consoladora certeza, o Papa Francisco invoca, por inter-
cessão de Nossa Senhora da Assunção, a abundância dos dons do Espírito Santifi-
cador sobre toda a comunidade diocesana do Funchal com o seu amado Pastor, 
em penhor dos quais lhes concede, extensiva a quantos quiseram partilhar da sua 
alegria tomando parte nesta Eucaristia Jubilar, uma propiciadora Bênção Apostó-
lica, pedindo, por favor, que não se esqueçam de rezar por ele. 

 
Vaticano, 18 de outubro de 2017. 

Pietro Card. Parolin, Secretário de Estado de Sua Santidade 



22 a 29 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 

- Ofertório para as missões, nas eucaristias deste fim de semana.  
- 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. 
- Paróquia de Gaula: Reunião para preparar o Magusto, sexta-feira, dia 03 de no-
vembro às 20:00h na sala dos convívios. 
- Mudança para o horário de inverno: às 02:00h do próximo domingo, dia 29 de 
outubro atrasa uma hora. 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 22-10 
 29º domingo do Tempo Comum 

10:30h 09:15h 

Segunda-feira | 23-10 ———————— ———————— 

Terça-feira | 24-10 ———————— 19:00h 
cartório até às 20:00h 

Quarta-feira | 25-10 
18:30h  

cartório até às 20:00h 
———————— 

Quinta-feira | 26-10 
15:00h  

na capela do Lar 
———————— 

Sexta-feira | 27-10 09:30h ———————— 

Sábado | 28-10 
São Simão e São Judas 

18:00h 19:30h 
no Centro de Oração  

DOMINGO | 29-10 
 30º domingo do Tempo Comum 

10:30h 09:15h 


