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Deus é Amor 
 

A liturgia deste 6º Domingo da Páscoa 
convida-nos a contemplar o amor de 
Deus, manifestado na pessoa, nos gestos 
e nas palavras de Jesus e, dia a dia, tor-
nado presente na vida de cada uma de 
nós. A resposta a este convite exige con-
templação, escuta, amor, oração. 

Estamos a iniciar o mês de maio…mês 
de Maria e mês do coração. 

Maria é a mulher que desde sempre colocou em prática todo o 
plano de Deus: 

- Mulher contemplativa que aceitou o convite de Deus para ser a 
mãe do Seu Filho; 

- Mulher atenta às necessidades dos outros quando correu até à 
casa da Sua prima Isabel e quando nas Bodas de Caná disse aos dis-
cípulos: “Fazei tudo o que Ele vos disser!...” 

- Mulher de fé e mãe protetora quando deu à luz o Filho de Deus, 
quando O entregou no Templo ao Pai, quando fugiu com Ele para o 
Egito e quando O acolheu nos braços, morto, junto à cruz. 

Neste domingo celebramos o Dia da Mãe! Ser mãe é, à maneira 
especial de cada uma, colocar em prática as ações de Maria, inspira-
das pelo amor de Deus. Desça sobre cada uma das mães a proteção 
de Maria com o poder paternal do Pai. 

Um bem haja a todas as mães! 
Teresa Mata - Paróquia de Gaula 

Jornada Diocesana da Família 
domingo, 27 de maio 

Parque de Santa Catarina - Funchal 
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6º Domingo de Páscoa 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Jo 15, 9-17         
 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discí-
pulos: «Assim como o Pai Me amou, também 
Eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se 
guardardes os meus mandamentos, perma-
necereis no meu amor, assim como Eu tenho 
guardado os mandamentos de meu Pai e 
permaneço no seu amor. Disse-vos estas coi-
sas, para que a minha alegria esteja em vós e 
a vossa alegria seja completa. É este o meu 
mandamento: que vos ameis uns aos outros, 
como Eu vos amei. Ninguém tem maior 
amor do que aquele que dá a vida pelos ami-
gos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que 
Eu vos mando. Já não vos chamo servos, 
porque o servo não sabe o que faz o seu se-

nhor; mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que 
ouvi a meu Pai. Não fostes vós que Me escolhestes; fui Eu que vos 
escolhi e destinei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto per-
maneça. E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo
-lo concederá. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros». 

 
     As palavras de Jesus aos discípulos na “ceia de despedida” dei-

xam claro, antes de mais, que os discípulos não estão sozinhos e perdi-
dos no mundo, mas que o próprio Jesus estará sempre com eles, ofe-
recendo-lhes em cada instante a sua vida. Este é o primeiro grande en-
sinamento do nosso texto: a comunidade de Jesus continuará, ao lon-
go da sua marcha pela história, a receber vida de Jesus e a ser acompa-
nhada por Jesus. Nos momentos de crise, de desilusão, de frustração, 
de perseguição, não podemos esquecer que Jesus continua ao nosso 
lado, dando-nos coragem e esperança, lutando connosco para vencer 
as forças da opressão e da morte. 

Os discípulos são os “amigos” de Jesus. Jesus escolheu-os, chamou-
os, partilhou com eles o conhecimento e o projecto do Pai, associou-os 
à sua missão; estabeleceu com eles uma relação de confiança, de pro-
ximidade, de intimidade, de comunhão. Este tipo de relação que Jesus 
quis estabelecer com os discípulos não exclui, no entanto, que Ele con-
tinue a ser o centro e a referência, à volta da qual se constrói a comuni-
dade dos discípulos. Jesus é, de facto, o centro à volta do qual se arti-
cula a vida das nossas comunidades? Que lugar é que Ele ocupa na nos-
sa vida? Como é que no dia a dia desenvolvemos e aprofundamos o 
nosso encontro e a nossa comunhão com Ele? 

 

in www.dehonianos.org 
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70 - Porque é que temos de ser responsáveis em 
bioética? 
 

Em várias questões da bioética – como por exem-
plo que valor têm os doentes, as crianças por nas-
cer, as pessoas idosas? –, já não se trata apenas de 
decisões privadas de indivíduos. Muitas coisas são 
reguladas ao nível político. Novas tecnologias – co-

mo as pesquisas com embriões humanos 
e com  CÉLULAS ESTAMINAIS – exigem 
novas respostas. Os cristãos têm de ad-
quirir elevada competência a fim de po-
derem assumir a sua responsabilidade 
social e poderem assim ativamente con-
tribuir para serem criadas na sociedade 
as mínimas condições humanitárias e so-
ciais. 

Bispo incentivou acólitos a viverem o «serviço a Jesus»  
no concreto da vidas 

 

O Dia do Acólito na Diocese 
do Funchal contou este ano 
com cerca de 400 participantes 
que foram incentivados por D. 
António Carrilho a transporem 
para a vida e junto da socieda-
de o espírito da missão que de-

sempenham. “É importante aprender a fazer e fazer bem aquilo que 
se faz”, mas é também essencial “levar para a vida, viver e sentir, es-
ta alegria do amor e do serviço a Jesus”, salientou o bispo do Fun-
chal, citado pelo Jornal da Madeira. 

O responsável católico fez votos ainda que este trabalho que é 
desempenhado junto ao altar encoraje a uma ação mais efetiva nas 
paróquias, sobretudo junto dos mais novos, na criação de “grupos 
de jovens”, por exemplo. Projetos que permitam “descobrir os ensi-
namentos de Jesus mais profundamente, e na relação e amizade en-
tre todos, procurando pô-los em prática”, concretizou D. António 
Carrilho. 

O Dia do Acólito da Diocese do Funchal decorreu na paróquia ma-
deirense de São Vicente, com a participação de vários membros do 
clero e responsáveis pastorais do arquipélago. 

Destaque também para a presença do responsável pelo Serviço 
Nacional de Acólitos, o padre Luís Leal. 

Em 2019, a iniciativa vai decorrer na Paróquia dos Álamos. Antes 
disso, no mês de fevereiro, a Paróquia de Gaula acolhe a festa de São 
Francisco Marto, padroeiro dos acólitos. 

 

in ecclesia.pt  



06 a 13 de maio 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 

- No próximo domingo, dia 13 de maio, continuamos as Visitas do Divino Espí-
rito Santo nas paróquias, nos seguintes sítios: Paróquia de Gaula - Torre, Fon-
te Lopo, e Fazendinha (2 grupos); Paróquia da Lombada - Não há saída. 
- Festa de Nossa Senhora de Fátima na Paróquia de Gaula, sexta-feira, dia 18 
de maio, Eucaristia às 20:00h seguida de Procissão das Velas. 
- Paróquia de Gaula: Vamos reviver a tradição dos “segredos”, no domingo 
dia 20 de maio com a Festa convívio do Divino Espírito Santo. Cada pessoa da 
comunidade/sítio deverá entregar ao pároco, até dia 13 de maio, o seu 
“segredo”, para ser arrematado na festa. 
- Dia Diocesano do Clero na segunda feira, 21 de maio, na Paróquia das Eiras, 
celebrando o 11.º aniversário da tomada de posse do Sr. Bispo D. António Car-
rilho. 
- Dia Diocesano do Catequista, domingo, 10 de junho, na Paróquia de Santa 
Cecília. 
- Passeio Paroquial está agendado para o dia 15 de julho. 
- 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 | 06 maio 
6º Domingo da Páscoa 

DIA DA MÃE 

08:00h 
seguida de visita Pascal 

09:15h 
seguida de visita Pascal 

Segunda-feira | 07 maio ———————— ———————— 

Terça-feira | 08 maio  ———————— 19:00h 
cartório até às 20:00h 

Quarta-feira | 09 maio 
19:00h  

cartório até às 20:00h ———————— 

Quinta-feira | 10 maio 
15:00h  

na capela do Lar 
———————— 

Sexta-feira | 11 maio 09:30h ———————— 

Sábado | 12 maio 18:00h 
20:00h Concentração 

20:30h Procissão das velas 
e Eucaristia 

DOMINGO | 13 maio 
Ascenção do Senhor 

09:00h 
Novena e Eucaristia 

seguida de visita Pascal 

12:00h 
 MATRIMÓNIO E BATISMO 

16:00h 
Novena e Eucaristia 


