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Fazer o que Ele nos diz 
 
 

A Semana de Oração pelos Seminá-
rios é, segundo o Presidente da Comis-
são Episcopal das Vocações e Ministé-
rios, uma “ocasião privilegiada para que 
os cristãos tomem consciência da im-
portância do seminário como lugar in-
dispensável para a formação dos futu-
ros pastores da Igreja." Nesta semana 

os cristãos rezam por aqueles que se preparam para se tornarem 
sacerdotes e, também, por aqueles que ainda não encontraram a 
sua vocação. 

Na vida de um cristão, a palavra vocação é importante. Como to-
dos nós sabemos, ter vocação é ser chamado por Deus. É ajudar o 
próximo dando-lhe atenção, conversando, escutando e guiando-o 
para o caminho da salvação. 

Muitas vezes, demoramos a descobrir a verdadeira vocação por-
que não sentimos amor ou aptidão. 

Assim sendo, em todos os momentos da nossa vida devemos es-
cutar com muita atenção as palavras de Jesus, não as rejeitando, 
mas sim, fazendo o que Ele nos diz. 

  Igor Fernandes - Paróquia de Gaula 

Oiça a semente | rádio  

nas páginas do Facebook da Paróquia de Gaula ou 
Paróquia da Lombada. 
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32º Domingo do Tempo Comum32º Domingo do Tempo Comum   
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 25, 1-13                         

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus dis-
cípulos a seguinte parábola: «O reino dos 
Céus pode comparar-se a dez virgens, 
que, tomando as suas lâmpadas, foram 
ao encontro do esposo. Cinco eram in-
sensatas e cinco eram prudentes. As in-
sensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, 
não levaram azeite consigo, enquanto as 
prudentes, com as lâmpadas, levaram 

azeite nas almotolias. Como o esposo se demorava, começaram todas a dor-
mitar e adormeceram. No meio da noite ouviu-se um brado: ‘Aí vem o espo-
so; ide ao seu encontro’. Então, as virgens levantaram-se todas e começa-
ram a preparar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: ‘Dai-nos 
do vosso azeite, que as nossas lâmpadas estão a apagar-se’. Mas as pruden-
tes responderam: ‘Talvez não chegue para nós e para vós. Ide antes comprá-
lo aos vendedores’. Mas, enquanto foram comprá-lo, chegou o esposo. As 
que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial; e a por-
ta fechou-se. Mais tarde, chegaram também as outras virgens e disseram: 
‘Senhor, senhor, abre-nos a porta’. Mas ele respondeu: ‘Em verdade vos di-
go: Não vos conheço’. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora». 

 

“Estar preparado” não significa, contudo, ter a “alminha” limpa e sem 
mancha, para que, quando nos encontrarmos com o Senhor, Ele não tenha 
nenhuma falta não confessada a apontar-nos e nos leve para o céu… Mas 
significa, sobretudo, vivermos dia a dia, de forma comprometida e entusiasta, 
o nosso compromisso baptismal. “Estar preparado” passa por descobrirmos 
dia a dia os projectos de Deus para nós e para o mundo e procurar concretizá-
los, com alegria e entusiasmo; “estar preparado” passa por fazermos da nos-
sa vida, em cada instante, um dom aos irmãos, no serviço, na partilha, no 
amor, ao jeito de Jesus. 

A história das jovens “insensatas” que se esqueceram do essencial faz-nos 
pensar na questão das prioridades… É fácil irmos “na onda”, preocuparmo-
nos com o imediato, o visível, o efémero (o dinheiro, o poder, a influência, a 
imagem, o êxito, a beleza, os triunfos humanos…) e negligenciarmos os valo-
res autênticos. Mateus, com algum dramatismo, avisa-nos que só os valores 
do Evangelho nos asseguram a participação no banquete do Reino. O objecti-
vo da catequese de Mateus não é dizer-nos que, se não nos portarmos bem, 
Deus nos castiga com o inferno; mas é alertar-nos para a seriedade com que 
devemos avaliar as nossas opções, de forma a não perdermos oportunidades 
para nos realizarmos e para chegarmos à felicidade plena e definitiva.  

in www.dehonianos.org 
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45 - Como é possível proteger os media do abuso?        
 
É decididamente necessário contrariar o uso abu-
sivo dos media. Mesmo com toda a liberdade ne-
cessária, os media precisam também de objetivos 
morais. Os fornecedores de acesso, serviços e pla-
taformas são mais do que nunca desafiados a sub-
meterem-se ao modelo ético do bem-estar público 

e do desenvolvimento da humanidade. A depreciação da sexualida-
de humana, sobretudo a disseminação da pornografia infantil, é um 
abuso muito mais grave do que os responsáveis podem sequer ima-
ginar. São igualmente inaceitáveis todas as formas de cyberbullyng 
e de perseguição que cada vez mais se difundem em virtude das 
possibilidades de uso anónimo da internet. 
Tendo em vista o perigo do abuso de dados 
através de grupos como o Google (ou mes-
mo de governos), é importante que as pes-
soas não divulguem tudo sobre si e não 
usem o seu smartphone para gravações 
(selfies) de natureza íntima. 

Semana dos seminários na Diocese do Funchal 
  

 

O Seminário Diocesano do Funchal apresentou o 
programa para a celebração da Semana dos Se-
minários a decorrer entre os dias 12 a 19 de no-
vembro com o tema: “Fazei o que Ele vos dis-
ser”. 
Entre as atividades destaca-se a presença dos 
seminaristas em diversas paróquias. No dia 14 de 
novembro na igreja de Santa Rita, Funchal; 15 de 
novembro na igreja das Feiteiras, S. Vicente; 16 
de novembro na igreja de S. Tiago, Câmara de 
Lobos; 17 de novembro na igreja do Caniço; 18 
de novembro na igreja do Curral das Freiras e na 

igreja da Graça, Funchal e a encerrar a semana no domingo dia 19 de 
novembro na igreja da Achada de Gaula, Santa Cruz e na igreja ma-
triz de Machico. 

Acompanhemos com a nossa oração nesta semana, todos os se-
minaristas da nossa Diocese, como também, os jovens que estão a 
discernir a sua vocação.  

in www.jornaldamadeira.com 
  



12 a 19 de novembro 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. 
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- Encontro de crianças da ACR, salão paroquial de Gaula neste domingo, 
às 15:30h. 
- Semana de oração pelos seminários de 12 a 19 de novembro, sendo o 
ofertório dos dias 18 e 19 de novembro destinado ao nosso seminário.  
- Magusto: Na Paróquia de Gaula, sábado, dia 25 de novembro, após a mis-
sa das 18:00h, sendo um jantar solidário com um custo de 5€ por adulto e 
2€ por criança. O valor reverte para as obras de arranjo da casa paroquial. 
Na Paróquia da Lombada, domingo, dia 26 de novembro no salão paroqui-
al às 15:30h. Pedimos às pessoas de cada comunidade, para trazer algo 
para partilhar. 
- Começa esta semana, a preparação dos adultos para o Crisma. A cele-
bração será no sábado, dia 02 de dezembro às 16:00h, na Paróquia da 
Lombada e no domingo, 10 de dezembro às 10:30h, na Paróquia de Gaula.  
- Viagem paroquial aos Açores “Faial, Pico, Terceira, Flores e São Miguel” 
de 12 a 21 de agosto de 2018. Inscrições com o pároco até 31 de maio de 
2018. Preço por pessoa em quarto duplo: 1818,00€ e em single: +352,00€.  

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 12-11 
 32º domingo do Tempo Comum 

10:30h 09:15h 

Segunda-feira | 13-11 ———————— ———————— 

Terça-feira | 14-11 ———————— 18:30h 
cartório até às 20:00h 

Quarta-feira | 15-11 
09:30h 

cartório até às 11:00h ———————— 

Quinta-feira | 16-11 
15:00h  

na capela do Lar 
———————— 

Sexta-feira | 17-11 
Santa Isabel da Hungria 

09:30h ———————— 

Sábado | 18-11 18:00h 19:30h 
no Centro de Oração  

DOMINGO | 19-11 
 33º domingo do Tempo Comum 

10:30h 09:15h 
Festa da Palavra 


