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Santo Antão e as Bem-Aventuranças 
 
 

Quis o calendário que coincidissem na nossa paró-
quia a festa do Santo Eremita e Padroeiro dos ani-
mais e a festa do 7º ano da catequese com o tema 
das bem-aventuranças. Coincidência interessante, 
pois se nas bem-aventuranças se exaltam os pobres, 
despojados e excluídos da sociedade, a melhor for-
ma de as festejar é honrando um homem que seguiu 
à letra as palavras de Jesus: “vende o que tens e dá 
aos pobres, depois vem, segue-me e terás um tesou-
ro no Céu”. Tornou-se voluntariamente pobre e exi-
lou-se no deserto em contemplação e oração: um 
bem-aventurado! Não foi fácil essa decisão e ainda 

menos a sua execução. As tentações foram enormes, foi necessária 
uma fé inabalável.  

Seria isto possível hoje? Como escolha de vida, é cada vez mais difí-
cil deixar tudo e viver afastado da sociedade. Mas podemos fazer esse 
exercício de vez em quando, retirar-nos do mundo e mergulhar em 
oração, procurando a simplicidade que tanto agrada a Deus.  

Saibamos guardar um pouquinho de cada dia para imitar este San-
to, sabendo que a sua história é muito mais do que a figura do padroei-
ro dos animais domésticos, guardando no coração as suas últimas pala-
vras: “Lembrai-vos dos meus ensinamentos e do meu exemplo, evitai o 
veneno do pecado e conservai integra a vossa fé viva na caridade co-
mo se tivésseis que morrer a cada dia.” 

  
Alberto Gomes - Paróquia de Gaula 

Oiça a semente | rádio  
nas páginas do Facebook  

da Paróquia de Gaula ou Paróquia da Lombada. 
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3º domingo do Tempo Comum 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Mc 1, 14-20                               

 

Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a 
Galileia e começou a proclamar o Evangelho de 
Deus, dizendo: «Cumpriu-se o tempo e está próxi-
mo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no 
Evangelho». Caminhando junto ao mar da Galileia, 
viu Simão e seu irmão André, que lançavam as re-
des ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes 
Jesus: «Vinde comigo e farei de vós pescadores de 
homens». Eles deixaram logo as redes e seguiram 
Jesus. Um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de 
Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco 

a consertar as redes; e chamou-os. Eles deixaram logo seu pai Ze-
bedeu no barco com os assalariados e seguiram Jesus. 

 
 

Quando contemplamos a realidade que nos rodeia, notamos a existên-
cia de sombras que desfeiam o mundo e criam, tantas vezes, angústia, 
desilusão, desespero e sofrimento na vida dos homens. Esse quadro não 
é, no entanto, uma realidade irremediável a que estamos para sempre 
condenados. Nos projectos de Deus, está um mundo diferente – um mun-
do de harmonia, de justiça, de reconciliação, de amor e de paz. A esse 
mundo novo, Jesus chamava o “Reino de Deus”. É esse projecto que Je-
sus nos apresenta e ao qual nos convida a aderir. Somos chamados a 
construir, com Jesus, um mundo onde Deus esteja presente e que se edifi-
que de acordo com os projectos e os critérios de Deus. Estamos disponí-
veis para entrar nessa aventura? 

Para que o “Reino de Deus” se torne uma realidade, o que é necessário 
fazer? Na perspectiva de Jesus, o “Reino de Deus” exige, antes de mais, a 
“conversão”. Temos de modificar a nossa mentalidade, os nossos valores, 
as nossas atitudes, a nossa forma de encarar Deus, o mundo e os outros 
para que se torne possível o nascimento de uma realidade diferente. Te-
mos de alterar as nossas atitudes de egoísmo, de orgulho, de auto-
suficiência, de comodismo e de voltar a escutar Deus e as suas propostas, 
para que aconteça, na nossa vida e à nossa volta, uma transformação radi-
cal – uma transformação no sentido do amor, da justiça e da paz. O que é 
que temos de “converter” – quer em termos pessoais, quer em termos 
institucionais – para que se manifeste, realmente, esse Reino de Deus tão 
esperado? 

O chamamento a integrar a comunidade do “Reino” não é algo reser-
vado a um grupo especial de pessoas, com uma missão especial no mundo 
e na Igreja; mas é algo que Deus dirige a cada homem e a cada mulher, 
sem excepção. Todos os baptizados são chamados a ser discípulos de Je-
sus, a “converter-se”, a “acreditar no Evangelho”, a seguir Jesus nesse 
caminho de amor e de dom da vida. Esse chamamento é radical e incondi-
cional: exige que o “Reino” se torne o valor fundamental, a prioridade, o 
principal objectivo do discípulo.  

in www.dehonianos.org 
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55 - O que é que a sociedade deve a cada pessoa? 
 
Uma sociedade justa deve respeitar e promover a 
dignidade da pessoa. A ordem social é para os Ho-
mens e deve orientar-se por aquilo que o ser hu-
mano precisa necessaria-
mente para uma vida huma-
namente digna. Isso exclui 

todas as forças de exploração e de instrumen-
talização para fins económicos, políticos ou 
sociais. O Homem nunca deve ser um simples 
meio para alcançar seja que objectivos for, 
mas fim em si mesmo. 

Jornadas Atualização dos Consagrados e Leigos 2018 
Ouvir, compreender e ajudar os jovens no mundo de hoje   

 

 

A Diocese do Funchal vai promover, a partir de ama-
nhã, as Jornadas de Atualização dos Consagrados e Lei-
gos, na Igreja do Colégio às 19:30h. 
A iniciativa terá programa e oradores idênticos às Jor-
nadas de Atualização do Clero, sendo o principal o Pe. 
Eduardo Novo. Quanto à abertura das Jornadas, a mes-
ma estará a cargo do bispo do Funchal, D. António Car-
rilho. 

Assim sendo, as Jornadas de Atualização dos Consa-
grados e Leigos terão início nesta segunda-feira, mas 
pelas 19:30 horas com uma conferência sobre os jo-
vens, com o Pe. Eduardo Novo. Logo depois, pelas 
20:30 horas, será a vez da psicóloga Teresa Carvalho, 
abordar a temática da violência no namoro. Na terça-
feira, os trabalhos voltam a começar às 19:30 horas, 
com nova intervenção do Pe. Eduardo Novo, seguindo-

se uma conferência sobre o discernimento e o acompanhamento dos 
jovens, com psicóloga Natália Pita.  Na quarta-feira as jornadas reco-
meçam à mesma hora, com o Padre Eduardo Novo, a cuja intervenção 
se segue uma conferência sobre os comportamentos de risco dos jo-
vens, com psicólogo Nelson Carvalho, que encerra os trabalhos. 

Para poder participar nestas Jornadas dos Consagrados e Leigos, 
tem de se inscrever podendo fazê-lo junto do seu pároco, do mail dio-
cesefunchal@mail.telepac.pt, dos telefones 291741337 e 291741357, na 
Câmara Eclesiástica (9h30/12:00h), na livraria Paulinas Multimédia, 
através do site da Diocese ou no próprio dia, na igreja do Colégio. 

 
in www.jornaldamadeira.com 



21 a 28 de janeiro de 2018 

Responsável: Pároco; Colaboradores: Leigos das paróquias de Gaula e Lombada 
Morada: Sítio do Povo, 9100-070, Gaula 

Telefone: 291 651 972 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 

- Semana de oração pela unidade dos cristãos de 18 a 25 de janeiro. 
- Semana de atualização do Clero, Leigos e Religiosos: Clero de 22 a 25 de 
janeiro, Leigos e Religiosos de 22 a 24 de janeiro na Igreja do Colégio, às 
19:30h. (O pároco estará em formação). 
- Dia 02 de fevereiro (sexta-feira) celebramos a Festa da Apresentação do 
Senhor ou Senhora das Candeias, com a bênção das velas no adro da Igre-
ja e uma pequena procissão até a Igreja onde celebraremos a Eucaristia: 
Igreja de Gaula às 17:30h e Capela de São Pedro às 19:00h. 
- Formação Arciprestal de Acólitos, no salão paroquial de Santa Cruz, dia 
10 de fevereiro. Inscrições abertas.  
- 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 | 21 jan. 
3º domingo do Tempo Comum 

10:30h 
Festa das Bem Aventuranças 
Festa de S. Antão 

09:15h 

Segunda-feira | 22 jan. ———————— ———————— 

Terça-feira | 23 jan. ———————— Não há Eucaristia 
Não há cartório 

Quarta-feira | 24 jan. 
São Francisco de Sales 

08:30h 
Não há cartório 

———————— 

Quinta-feira | 25 jan. 
Conversão de São Paulo 

———————— ———————— 

Sexta-feira | 26 jan. 
São Timóteo e São Tito 

08:30h ———————— 

Sábado | 27 jan. 18:00h 19:30h 
no Centro de Oração  

DOMINGO | 28 jan. 
4º domingo do Tempo Comum 

10:30h 09:15h 


