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Maio, mês de Maria 
 
 

Maio, mês das flores, mês da mu-
lher, mês da mãe, mês de Maria…  

Maria que foi mulher do seu tempo, 
que soube dar o seu “Sim” sem contra-
partidas, sem receios.  

Maria que foi mãe, ensinou Jesus a 
falar, a caminhar. Que sentiu no seu cora-
ção a aflição de o julgar perdido, que so-
freu com o sofrimento do seu filho.  
Maria, Mãe de Jesus e por causa do seu 

“Sim”, Mãe de todos nós.  
Maria, a quem recorremos quando nos faltam as forças, quando 

precisamos de um ombro amigo para desabafar… 
Comemoramos neste fim de semana a festa de Maria, nossa pa-

droeira. Em sua honra, enfeitamos a nossa paróquia com bandeiras 
e flores. Acendemos velas que iluminam a nossa procissão. Neste 
mês das flores e de Maria, adornemos também o nosso coração, 
com flores de bondade e de misericórdia, de modo que cada um de 
nós possa iluminar os outros, e que a exemplo de Maria, possamos 
servir a Jesus nos outros, amar a Jesus nos outros.  

Que maio seja realmente o mês de Maria. Dediquemos-lhe, pois, 
algum do nosso tempo diário, rezando tal como ela nos pediu.  

 
 

Ana Paula Jardim - Paróquia da Lombada 

Dia Diocesano do Clero 
Segunda-feira, 21 de maio, na Paróquia das Eiras 

celebrando o 11.º aniversário da tomada de posse do Sr. Bispo D. António 
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Ascenção do Senhor 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Mc 16, 15-20          
 

 

Naquele tempo, Jesus apareceu aos Onze e 
disse-lhes: «Ide por todo o mundo e pregai o 
Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e 
for baptizado será salvo; mas quem não acre-
ditar será condenado. Eis os milagres que 
acompanharão os que acreditarem: expulsa-
rão os demónios em meu nome; falarão novas 
línguas; se pegarem em serpentes ou bebe-
rem veneno, não sofrerão nenhum mal; e 
quando impuserem as mãos sobre os doentes, 
eles ficarão curados». E assim o Senhor Jesus, 
depois de ter falado com eles, foi elevado ao 
Céu e sentou-Se à direita de Deus. Eles parti-
ram a pregar por toda a parte e o Senhor coo-

perava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que a 
acompanhavam . 

 

Jesus foi ao encontro do Pai, depois de uma vida gasta ao serviço 
do “Reino”; deixou aos seus discípulos a missão de anunciar o 
“Reino” e de torná-lo uma proposta capaz de renovar e de transfor-
mar o mundo. Celebrar a ascensão de Jesus significa, antes de mais, 
tomar consciência da missão que foi confiada aos discípulos e sentir
-se responsável pela presença do “Reino” na vida dos homens. Es-
tou consciente de que a Igreja – a comunidade dos discípulos de Je-
sus, a que eu pertenço também – é hoje a presença libertadora e 
salvadora de Jesus no meio dos homens? Como é que eu procuro 
testemunhar o “Reino” na minha vida de todos os dias – em casa, 
no trabalho ou na escola, na paróquia, na comunidade religiosa? 

A missão que Jesus confiou aos discípulos é uma missão univer-
sal: as fronteiras, as raças, a diversidade de culturas não podem ser 
obstáculos para a presença da proposta libertadora de Jesus no 
mundo. Tenho consciência de que a missão que foi confiada aos dis-
cípulos é uma missão universal? Tenho consciência de que Jesus me 
envia a todos os homens – sem distinção de raças, de etnias, de di-
ferenças religiosas, sociais ou económicas – a anunciar-lhes a liber-
tação, a salvação, a vida definitiva? Tenho consciência de que sou 
responsável pela vida, pela felicidade e pela liberdade de todos os 
meus irmãos – mesmo que eles habitem no outro lado do mundo? 

 

in www.dehonianos.org 
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71 - A partir de quando é que o ser humano é pessoa? 
 

Muitos dizem: só se pode falar de uma pessoa a 
partir do momento que nasceu. Outros contestam 
e dizem mesmo: ser humano só é alguém quando 
pode pensar e decidir. Outros ainda retardam o 
início do ser humano para o momento da forma-
ção do cérebro ou para o momento da exclusão 

da geminação. A Igreja rejeita estas conceções e diz: A vida humana 
começa com a união do óvulo com o espermatozóide. Já no momen-
to mais originário do estádio embrionário depois da fecundação con-
sidera a Igreja a vida que assim surge como 
um valor absoluto que deve ser protegido. 
Também o embrião é já um ser totalmente 
humano e como tal com a dignidade que é 
própria de cada pessoa. O respeito perante 
esta dignidade deve portanto ser dado aos 
membros da sociedade mais fracos e por nas-
cer. 

«Atreve-te» e vai à jornada diocesana da família 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Secretariado da Família e o Secretariado da Educação Cristã da 

Diocese do Funchal promovem, dia 27 de maio, a jornada diocesana 
da família. 

A iniciativa com tema «A vida é a arte do encontro» realiza-se no 
Parque de Santa Catarina, e o acolhimento às famílias está previsto a 
partir das 13h00 e a Eucaristia será às 15h00, “seguida do lançamento 
das joeiras/papagaios e de animação musical”. 

Para os jovens do 8.º ano de catequese (em articulação com os 
respetivos centros de catequese) está prevista, a partir das 09h30, a 
«Caça ao Tesouro», na cidade do Funchal, e posterior concentração 
na Praça do Povo, por voltas das 12:00 horas, seguida de caminhada 
até ao Parque de Santa Catarina. 

 

in ecclesia.pt  



13 a 20 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 

- Festa do Divino Espírito Santo (Pentecostes): domingo 20 de maio, na Capela de 
São Pedro, com a Eucaristia às 09:15h seguida da Bênção do Pão e um pequeno 
convívio partilhado. Pedimos à comunidade que traga algo para partilhar no conví-
vio: bolos, sandes, sumos, vinho... Na Paróquia de Gaula, vamos reviver a tradição 
dos “segredos”, no domingo dia 20 de maio, com a Eucaristia às 15:00h na Igreja, 
com um pequena procissão até ao salão paroquial onde haverá a Bênção do Pão. 
Logo de seguida haverá o leilão dos segredos. Pedimos à comunidade que traga 
algo para partilhar no convívio: bolos, sandes, sumos, vinho, etc... 
- Paróquia de Gaula: Encontro de preparação para elaboração do tapete de flores 
para o Corpo de Deus, sexta-feira, dia 25 de maio, às 19:00h na sala dos convívios. 
- 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 | 13 maio 
Ascenção do Senhor 

09:00h 
Novena e Eucaristia 

seguida de visita Pascal 

12:00h 
 MATRIMÓNIO E BATISMO 

16:00h 
Novena e Eucaristia 

Segunda-feira | 14 maio 
São Matias 

———————— ———————— 

Terça-feira | 15 maio  ———————— 19:00h 
cartório até às 20:00h 

Quarta-feira | 16 maio 
19:00h  

cartório até às 20:00h ———————— 

Quinta-feira | 17 maio 
15:00h  

na capela do Lar 
———————— 

Sexta-feira | 18 maio 
19:30h 

Terço, Missa e  
Procissão das Velas 

———————— 

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

DOMINGO | 20 maio 
Pentecostes 

Festa do Divino Espírito Santo 

15:00h 
BÊNÇÃO DO PÃO 

seguido de um convívio 

09:15h 
BÊNÇÃO DO PÃO 

seguido de um convívio 


