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O mistério central da nossa Fé 
 
 

 

Terminado  o Tempo Pascal, no Do-
mingo de Pentecostes, eis que chegámos 
ao Domingo da Santíssima Trindade: 
“Pai, Filho e Espírito Santo”. 
“O mistério da Santíssima Trindade é o 
mistério central da Fé e da vida cristã. É o 
mistério de Deus em si mesmo, é portan-
to a fonte de todos os outros mistérios 
da Fé. É a luz que ilumina” (CIC 234). 

São tantas as vezes em que nós, nas nossas rotinas de cristãos (e muitas vezes 
sem refletirmos sobre isso), invocamos a  Santíssima Trindade : 

- Quando nos benzemos, fazemo-lo  “em nome”  do Pai e do Filho e do Espíri-
to Santo; 

- Quando rezamos o credo, professamos a fé num só Deus em três pessoas: o 
Pai, o Filho e o Espírito Santo; 

- Fomos todos batizados “em nome” do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Deixo-vos com esta oração, que encontrei  um dia. Que ela faça parte dos vos-

sos momentos de oração  
 
“ Pai, Filho e Espírito Santo 
Santíssima Trindade acompanhai-me toda a vida, 
dai-me sempre guarida, 
tende de mim piedade. 
Pai Eterno, ajudai-me. 
Verbo de Deus, abençoai-me 
Espírito Santo, alcançai-me protecção, honra e virtude. 
Nunca a soberba me ataque 
E sempre procure o bem, 
Com a Santíssima Trindade para sempre” 

A todos uma boa semana!   
 

Anabela Aveiro - Paróquia de Gaula 

Dia Diocesano do Catequista 
10 de junho -  Paróquia de Santa Cecília 

Tema: Jovens, Fé e Vocação 



2 

Domingo da Santíssima Trindade 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 28, 16-20            

 
Naquele tempo, os Onze discípulos parti-

ram para a Galileia, em direção ao monte que 
Jesus lhes indicara. Quando O viram, adoraram-
n’O; mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproxi-
mou-Se e disse-lhes: «Todo o poder Me foi da-
do no Céu e na terra. Ide e ensinai todas as na-
ções, batizando-as em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo 
o que vos mandei. Eu estou sempre convosco 
até ao fim dos tempos». 
 

Este texto evangélico foi escolhido para o dia da Santíssima Trindade, 
pois nele aparece uma fórmula trinitária usada no batismo cristão (“em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”). O nosso texto sugere, antes 
de mais, que ser batizado é estabelecer uma relação pessoal com a comu-
nidade trinitária… No dia em que fomos batizados, comprometemo-nos 
com Jesus e vinculamo-nos com a comunidade do Pai, do Filho e do Espíri-
to Santo. A minha vida tem sido coerente com esse compromisso? 

Quem acolheu o convite de Deus (apresentado em Jesus) para integrar 
a comunidade trinitária, torna-se testemunha, no meio dos homens, dessa 
vida nova que Deus oferece. O papel dos discípulos é continuar a missão 
de Jesus, testemunhar o amor de Deus pelos homens e convidar os ho-
mens a integrar a família de Deus. Os irmãos com quem nos cruzamos pe-
los caminhos da vida recebem essa mensagem? As nossas palavras e os 
nossos gestos testemunham esse amor com que Deus ama todos os ho-
mens? As nossas comunidades são a imagem viva da família de Deus e 
apresentam um convite credível e convincente aos homens para que inte-
grem a comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo? 

A missão que Jesus confiou aos discípulos – introduzir todos os ho-
mens na família de Deus – é uma missão universal: as fronteiras, as raças, 
a diversidade de culturas, não podem ser obstáculo para a presença da 
proposta libertadora de Jesus no mundo. Todos os homens e mulheres, 
sem excepção, têm lugar na família de Deus. Tenho consciência de que 
Jesus me envia a todos os homens – sem distinção de raças, de etnias, de 
diferenças religiosas, sociais ou económicas – a anunciar-lhes o amor de 
Deus e a convocá-los para integrar a comunidade trinitária? Tenho consci-
ência de que sou chamado a apresentar a todos os homens – mesmo 
àqueles que habitam no outro lado do mundo – o convite para integrar a 
família de Deus?. 

 

in www.dehonianos.org 
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73 - Pode seleccionar-se embriões gerados  
extracorporalmente? 
 

A rejeição de um embrião motivada pela atenta 
análise dos cromossomas 
ofende o mandamento 
que obrigada a respeitar a 
dignidade humana e o di-
reito fundamental à vida e 

à integridade corporal. Tal como as pessoas 
nascidas com deficiência, também devem ser 
protegidos contra a discriminação os embri-
ões com defeitos genéticos previsíveis. 

Dia Diocesano do Clero:  
Sacerdotes devem ser pontes entre Deus e os homens 

 

Os sacerdotes devem “ser pon-
tes entre Deus e os homens e en-
tre os homens e Deus”. Quem o 
disse foi D. António Carrilho, na 
Eucaristia celebrada no passado 
dia 21, na paróquia das Eiras, no 
âmbito do Dia Diocesano do Clero, 
por si instituído. 

A celebração, que aconteceu 
no dia em que a Igreja Católica celebrou também e pela primeira vez, a 
memória litúrgica da “Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja”, 
que o Papa Francisco inscreveu no Calendário Romano Geral, a 3 de 
março deste ano, para ser celebrada na segunda-feira depois de Pente-
costes, contou com a presença do bispo emérito, D. Teodoro de Faria, 
bem como de muitos sacerdotes que aceitaram o convite para se juntar 
a D. António, nesta Eucaristia que vem assinalando a sua entrada oficial 
na Diocese, em 2007. Na homilia, o bispo do Funchal reconheceu que 
“são grandes os desafios que nos são colocados e à nossa missão”. A 
grande “agitação da vida pastoral” e “as nossas preocupações e dificul-
dades”, ainda que sendo uma realidade, não devem constituir impedi-
mento a que “nos identifiquemos cada vez mais com a imagem do Bom 
Pastor” e numa “linguagem de proximidade, demos atenção a todos, 
sem excluir ninguém, mas de atenção e cuidados redobrados, para com 
os mais frágeis e distantes”.  

Apesar destes aspetos, sobre os quais é preciso refletir, o prelado fez 
questão de “dar graças a Deus, e agradecer toda a dedicação e empe-
nho de ação pastoral, em comunhão eclesial.” E disse, “agradeço por-
que sei o trabalho, as exigências, os sacrifícios para quem tem ao seu 
cuidado aquilo que é a responsabilidade pastoral, e são praticamente 
todos neste momento. Não é simples responder aos desafios. Algumas 
paróquias porque têm muita gente, algumas porque a não têm, mas 
que são dispersas, ou porque se multiplicam e exigem cuidados multipli-
cados”. 

in www.jornaldamadeira.pt  



27 de maio a 03 de junho 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 da Profissão de Fé: Paróquia da Lombada, domingo dia 10 de junho às 
09:15h. 
- Reunião de catequistas: Paróquia de Gaula, dia 06 de junho, às 20:00h, na sala da 
catequese e na Paróquia da Lombada, dia 12 de junho, às 20:00h no salão. 
- Festa do Sagrado Coração de Jesus, domingo, 10 de junho, na Paróquia de Gaula, 
com a eucaristia às 10:30h.  
- Dia Diocesano do Catequista, domingo, 10 de junho, na Paróquia de Santa Cecília. 
- Paróquia de Gaula: Reunião com os mesários festeiros do Santíssimo Sacramento 
2º grupo (antigo grupo nº3), para a preparação da festa, 27 de junho, às 20:00h. 
- Passeio Paroquial está agendado para o dia 22 de julho. 
- Viagem paroquial aos Açores “Faial, Pico, Terceira, Flores e São Miguel” de 12 a 
21 de agosto de 2018. ATENÇÃO: Inscrições com o pároco até quinta-feira. Preço 
por pessoa em quarto duplo: 1818,00€ e em single: +352,00€. 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 27 maio 
Santíssima Trindade 

10:30h 09:15h 

Jornada Diocesana da Família 
Parque de Santa Catarina - Funchal 

Segunda-feira | 28 maio ———————— ———————— 

Terça-feira | 29 maio ———————— 19:00h 
cartório até às 20:00h 

Quarta-feira | 30 maio 
18:00h  

cartório até às 19:00h ———————— 

Quinta-feira | 31 maio 
Santíssimo Corpo  
e Sangue de Jesus 

 
Corpo de Deus 

11:00h 
Primeira Comunhão 

09:30h 
Primeira Comunhão 

Celebração do Corpo de Deus 
Sé do Funchal às 18:00h seguida de procissão  

Sexta-feira | 01 jun 
São Justino 

09:30h ———————— 

Sábado | 02 jun 18:00h 
14:30h | MATRIMÓNIO 

19:30h 
no Centro de Oração 

DOMINGO | 03 jun 
9º domingo do Tempo Comum 

10:30h 
Profissão de Fé 09:15h 


