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 «Acolher, proteger, promover e integrar» 
 

 

O Papa Francisco apresenta na sua mensa-
gem para este primeiro dia do ano, Dia Mundial 
da Paz, quatro verbos centrais, “acolher, prote-
ger, promover e integrar” para a ação política 
no campo das migrações. 
“Oferecer a requerentes de asilo, refugiados, 
migrantes e vítimas de tráfico humano uma 

possibilidade de encontrar a paz de que andam à procura exige uma 
estratégia que combine quatro ações: acolher, proteger, promover e 
integrar”, escreve Francisco, no texto intitulado ‘Migrantes e refugia-
dos: homens e mulheres em busca de paz’. 

A mensagem para o 51.º Dia Mundial da Paz pede mais possibilidades 
de entrada legal, evitando “repelir refugiados e migrantes para lugares 
onde os aguardam perseguições e violências”. O Papa convida os res-
ponsáveis políticos a “equilibrar a preocupação pela segurança nacional 
com a tutela dos direitos humanos fundamentais”. 

Em relação ao verbo “proteger”, Francisco recorda que muitos 
“fogem dum perigo real em busca de asilo e segurança, de impedir a 
sua exploração”. “Penso de modo particular nas mulheres e nas crian-
ças que se encontram em situações onde estão mais expostas aos riscos 
e aos abusos que chegam até ao ponto de as tornar escravas”, alerta. 

O Papa recorda a necessidade de trabalhar para “assegurar às crian-
ças e aos jovens o acesso a todos os níveis de instrução”, bem como de 
“permitir que refugiados e migrantes participem plenamente na vida da 
sociedade que os acolhe”. O Dia Mundial da Paz foi instituído pelo Papa 
Paulo VI (1897-1978) e é celebrado no primeiro dia do novo ano. 
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Visita aos doentes e idososVisita aos doentes e idososVisita aos doentes e idosos   
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Paróquia de Gaula de 16 a 18 de janeiro. 
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Domingo da Sagrada Família 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Lc 2, 22-40                              

 

Ao chegarem os dias da purificação, segundo a Lei de 
Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, para 
O apresentarem ao Senhor, como está escrito na Lei 
do Senhor: «Todo o filho primogénito varão será con-
sagrado ao Senhor», e para oferecerem em sacrifício 
um par de rolas ou duas pombinhas, como se diz na Lei 
do Senhor. Vivia em Jerusalém um homem chamado 
Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a con-
solação de Israel; e o Espírito Santo estava nele. O Espí-
rito Santo revelara-lhe que não morreria antes de ver o 
Messias do Senhor; e veio ao templo, movido pelo Es-
pírito. Quando os pais de Jesus trouxeram o Menino, 

para cumprirem as prescrições da Lei no que lhes dizia respeito, Simeão 
recebeu-O em seus braços e bendisse a Deus, exclamando: «Agora, Se-
nhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, porque 
os meus olhos viram a vossa salvação, que pusestes ao alcance de todos 
os povos: luz para se revelar às nações e glória de Israel, vosso povo». O 
pai e a mãe do Menino Jesus estavam admirados com o que d’Ele se dizia. 
Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua Mãe: «Este Menino foi estabele-
cido para que muitos caiam ou se levantem em Israel e para ser sinal de 
contradição; – e uma espada trespassará a tua alma – assim se revelarão 
os pensamentos de todos os corações». Havia também uma profetisa, 
Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada e tinha 
vivido casada sete anos após o tempo de donzela e viúva até aos oitenta e 
quatro. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia, com je-
juns e orações. Estando presente na mesma ocasião, começou também a 
louvar a Deus e a falar acerca do Menino a todos os que esperavam a li-
bertação de Jerusalém. Cumpridas todas as prescrições da Lei do Senhor, 
voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Entretanto, o Meni-
no crescia, tornava-Se robusto e enchia-Se de sabedoria. E a graça de 
Deus estava com Ele. 

 
 

 Segundo a Lei judaica, todo o primogénito devia ser consagrado e de-
dicado ao Senhor. Também Jesus é apresentado no Templo e consagrado 
ao Senhor. Nas nossas famílias cristãs há normalmente uma legítima preo-
cupação com o proporcionar a cada criança condições óptimas de vida, de 
educação, de acesso à instrução e aos cuidados essenciais… Haverá sem-
pre uma preocupação semelhante no que diz respeito à formação para a 
fé e em proporcionar aos filhos uma verdadeira educação para a vida cris-
tã e para os valores de Jesus Cristo? Os pais cristãos preocupam-se sem-
pre em proporcionar aos seus filhos um exemplo de coerência com os 
compromissos assumidos no dia do Baptismo? Preocupam-se em ser os 
primeiros catequistas dos próprios filhos, transmitindo-lhes os valores do 
Evangelho? Preocupam-se em acompanhar e em potenciar a formação e a 
caminhada catequética dos próprios filhos, em inseri-los numa comunida-
de de fé, em integrá-los na família de Jesus, em consagrá-los ao serviço de 
Deus? 

in www.dehonianos.org 
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52 - Em que consiste a unidade da pessoa?            
 
O ser humano tem um corpo e uma alma. A pessoa con-
siste sempre numa unidade de corpo e alma. O materia-
lismo faz da alma uma simples função da matéria e do 
corpo; o espiritualismo, pelo contrário desvaloriza o 
corpo à custa da alma. A igreja recusa ambas as doutri-
nas. O nosso corpo não é prisão da alma, e a alma per-
tence essencialmente ao Homem vivo. Pelo corpo, o 

Homem está ligado à terra, uma parte da natureza. Na sua alma espiritual, 
o Homem não encontra apenas a sua identidade pessoal (o seu “Eu”), mas 
é também a sua alma que vê Deus e que por Ele 
será vista para sempre. Por isso é que alma é 
imortal. Mas o corpo também não deve de mo-
do nenhum ser desprezado, porque foi criado 
por Deus e destinado à ressurreição da carne 
no último dia. Jesus reconheceu e curou a ne-
cessidade corporal do Homem. O ser humano é 
simultaneamente um ser material e espiritual.    

Bispo lembrou vítimas de queda de árvore em balanço de 2017 
 
 

O Bispo do Funchal evocou as vítimas da queda 
de uma árvore no Largo do Monte, a 15 de agosto, 
durante um discurso em que passou o ano de 2017 
em revista, esta quinta-feira. 
Falando na tradicional sessão de cumprimentos de 
Natal, D. António Carrilho recordou o trágico acon-
tecimento, que vitimou 13 pessoas e “levou o sofri-
mento e a tristeza a toda a Diocese”. 

O prelado voltou a expressar “profunda solidariedade e comunhão 
com todos” os que foram atingidos, em especial “os familiares e amigos 
dessas mesmas vítimas”. D. António Carrilho lembrou ainda as comemo-
rações, a 18 de outubro, dos 500 anos da Dedicação da Sé do Funchal, 
que envolveu várias iniciativas e chamou a atenção para a importância 
da Catedral, como “igreja mãe da Diocese”. 

O bispo do Funchal dirigiu-se depois aos que foram vítimas dos incên-
dios em Portugal continental. “Muitas vezes eles se associaram a nós e 
expressaram a sua solidariedade, agora somos nós também que nos 
associamos a eles. Rezamos pelos mortos e partilhamos a dor e a triste-
za das populações atingidas”, referiu, numa intervenção divulgada pelo 
‘Jornal da Madeira’, publicação digital da diocese madeirense. 

A apresentação de cumprimentos de Natal ao bispo do Funchal reu-
niu sacerdotes, membros de institutos de vida consagrada e leigos. 

D. António Carrilho quis agradecer a colaboração de todos, cada um 
na sua área de ação, “participando, em corresponsabilidade, na missão 
comum da Igreja”. 

in www.agencia.ecclesia.pt 
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- Este ano, o pároco acompanhará o grupo de Reis da Paróquia da Lombada, 
na visita a algumas casas na noite do dia 05 para o dia 06. 
- Encontro com os colaboradores que organizam a festa dos Reis, da Paró-
quia de Gaula, na próxima quarta-feira, dia 03 de janeiro às 20h, na sala dos 
convívios. 
- Renúncia do Advento: No domingo,  dia 07 de janeiro (Epifania do Senhor) o 
ofertório será destinado ao Fundo Social Diocesano que tem como destino 
ajudar as famílias mais desfavorecidas da nossa Diocese. 
- Festa dos Reis, dia 20 de janeiro, sábado, no salão paroquial de Nossa Se-
nhora da Luz em Gaula, às 19:30h. 
- Festa de Santo Antão na Paróquia de Gaula, dia 21 de janeiro, domingo, às 
10:30h, seguida da bênção dos animais às 12:00h, no adro da igreja. 
- 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€. 

 
 
 

A Equipa da “Semente”, deseja-vos um feliz ano novo de 2018! 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 31-12 
Sagrada Família 

10:30h 10:00h 

Segunda-feira | 01-01 
Santa Maria Mãe de Deus 

10:30h 10:00h 

Terça-feira | 02-01 
SS. Basílio Magno e Gregório de Nazianzo  

———————— 18:30h 
Cartório até às 20h 

Quarta-feira | 03-01 
18:30h 

Cartório até às 20h 
———————— 

Quinta-feira | 04-01 
15:00h  

na capela do Lar  ———————— 

Sexta-feira | 05-01 ———————— ———————— 

Sábado | 06-01 18:00h 19:30h 
no Centro de Oração  

DOMINGO | 07-01 
Epifania do Senhor 

10:30h 09:15h 


