
BOLETIM INFORMATIVO DAS PARÓQUIAS DE GAULA E LOMBADA 

nº 78 - 01 de julho de 2018 -  13ª semana do Tempo Comum  

Eucaristia, Vida, Palavra e Pão 
 
 

ATENÇÃO: As edições do boletim “A SEMENTE”, durante os meses de julho, agosto e 
setembro, serão mensais. Estas serão lançadas no primeiro domingo do mês.  

O mesmo acontecerá com as emissões online  “A SEMENTE|Rádio”.  
As edições semanais retomarão a sua normalidade no  

primeiro domingo do mês de outubro. Boas férias!  

Ó Jesus, eu te adoro, hóstia cândida 
Sob aparência de pão nutres a alma. 
Só em ti meu coração se abandonará 
Pois tudo é vão quando te contemplo. 
 

Olhar, gosto e tacto não te alcançam 
Mas a tua palavra permanece firme em mim: 
És Filho de Deus, nossa verdade; 
Nada mais há de autêntico, quando tu nos falas. 
 

Na cruz escondeste a divindade, 
Embora sobre o altar velas pela humanidade; 
Homem-Deus, a fé a mim te revela, 
Como ao bom ladrão, dá-me o céu, um dia. 
 

Mesmo que tuas chagas não me mandes tocar 
Grito com Tomé: “Tu és o meu Senhor”; 
Cresça em mim a fé, quero em ti esperar, 
Só em teu amor encontra paz o meu coração. 

És memória eterna da morte do Senhor, 
Pão vivo, vida, em mim tu te transformas 
Faz com que a minha mente de ti a luz extraia, 
E do teu maná em si conserve sabor. 
 

Qual pelicano, nutre-nos de ti; 
Do pecado, grito: “Lava-me, Senhor”. 
Teu sangue é fogo, que queima o nosso erro, 
Uma só centelha a todos pode salvar. 
 

Agora fito a Hóstia que te esconde de mim. 
Ardo com a sede com que anseio ver-te: 
Quando esta carne se dissolver, 
O teu rosto, luz, se revelará. 

 

Manuel Melim - Paróquia da Lombada 

Adoro te devote é um hino de louvor e adoração ao Santíssimo Sacramento, escrito por Tomás de Aquino. 
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13º Domingo do Tempo Comum - 01 julho 2018 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Mc 5, 21-43                     
 

Ao entrar, perguntou-lhes: «Porquê todo este 
alarido e tantas lamentações? A menina não mor-
reu; está a dormir». Riram-se d’Ele. Jesus, depois 
de os ter mandado sair a todos, levando consigo 
apenas o pai da menina e os que vinham com Ele, 
entrou no local onde jazia a menina, pegou-lhe 
na mão e disse: «Talita Kum», que significa: 
«Menina, Eu te ordeno: Levanta-te». 

 

14º Domingo do Tempo Comum - 08 julho 2018 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Mc 6, 1-6                       
 

Jesus disse-lhes: «Um profeta só é desprezado na sua terra, entre os 
seus parentes e em sua casa». E não podia ali fazer qualquer milagre; ape-
nas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Estava admirado com a 
falta de fé daquela gente. E percorria as aldeias dos arredores, ensinando. 

 
15º Domingo do Tempo Comum - 15 julho 2018 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 

Mc 6, 7-13  
 

Jesus chamou os doze Apóstolos e começou a enviá-los dois a dois. 

 
16º Domingo do Tempo Comum - 22 julho 2018 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 

Mc 6, 30-34   
 

Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-Se de 
toda aquela gente, porque eram como ovelhas sem pastor. 

 
17º Domingo do Tempo Comum - 29 julho 2018 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 

Jo 6, 1-15   
 

Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os 
aos que estavam sentados, fazendo o mesmo com 
os peixes; e comeram quanto quiseram. 
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78 - Tenho o direito de determinar o momento da 
minha morte? 
 

Não. Os cristãos acreditam que a «vida» não é uma 
posse pessoal com a qual se possa fazer o que se qui-
ser. Porque foi Deus quem lhes deu a vida, não há ne-
nhuma liberdade absoluta no que diz respeito a este 
dom que lhes foi confiado por algum tempo. «Não ma-
tarás» vale também para a minha própria vida. Viver e 

ter vida é o desejo mais profundo do Homem. Os médicos relatam que o 
desejo de morrer por causa de sofrimentos insuportáveis muitas vezes re-
presenta um último pedido desesperado 
de ajuda. Além disso, deve perguntar-se 
em que medida é verdadeiramente livre o 
pedido de ajuda ativa para morrer. Onde a 
eutanásia hoje já é possível, muitas vezes 
os doentes pedem-na para não serem um 
peso para aqueles com quem vivem. As-
sim, o suposto direito à própria morte 
transforma-se num dever para os paren-
tes. 

- Inscrições para as crianças que vêm pela primeira vez à catequese durante 
os meses de julho e agosto: no cartório com o pároco ou ao domingo após a 
missa com a coordenação da catequese. É necessário para a inscrição, a cé-
dula ou certidão de batismo e uma foto da criança. 
- Paróquia de Gaula: Reunião com os colaboradores da Casa de Chá, na quar-
ta-feira, dia 04 de julho às 20:00h e quinta-feira, dia 26 de julho às 19:00h na 
sala dos convívios. 
- Paróquia de Gaula: Reunião com os mesários festeiros do Santíssimo Sacra-
mento 2º grupo (antigo grupo nº3 e 4), para a preparação da festa, quarta-
feira, dia 11 de julho, às 20:00h. 
- Passeio Paroquial de Gaula e Lombada: 22 de julho, domingo, com uma ce-
lebração eucarística, na Igreja paroquial da Ilha, com momentos de convívio 
e animação. Preço: 10€ adulto, 5€ (11-16 anos), não pagam crianças até aos 10 
anos. Inscrições até 15 de julho, nos locais indicados no cartaz. 
- Paróquia de Gaula: Reunião com os mesários festeiros de Nossa Senhora da 
Luz 2º grupo (antigo grupo nº3), para a preparação da festa, 27 de julho, às 
18:00h. 
- No dia 30 de julho, o nosso pároco irá celebrar o 13º aniversário da sua or-
denação sacerdotal. Rezemos por ele! 
- Paróquia de Gaula: Festa do Santíssimo Sacramento, dias 04 e 05 de agosto 
e a Festa de Nossa Senhora da Luz, dias 15 e 16 de setembro. 
- Viagem paroquial aos Açores “Faial, Pico, Terceira, Flores e São Miguel” de 
12 a 21 de agosto 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 



 01 de julho a 05 de agosto de 2018 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 01 jul. 
13º domingo do Tempo Comum  10:30h 16:00h 

Festa do Santíssimo 
Segunda-feira - 02 jul. ———————— ———————— 

Terça-feira - 03 jul. 
São Tomé ———————— 19:00h | cartório até às 20:00h 

Quarta-feira - 04 jul. 
Santa Isabel de Portugal 19:00h | cartório até às 20:00h ———————— 

Quinta-feira - 05 jul. 15:00h | na capela do Lar ———————— 
Sexta-feira - 06 jul. Não há Eucaristia ———————— 

Sábado - 07 jul. 16:00h 15:00h | MATRIMÓNIO 
Não há Eucaristia | C. Oração 

DOMINGO | 08 jul. 
14º domingo do Tempo Comum  

08:00h 10:00h 

Segunda-feira - 09 jul. ———————— ———————— 
Terça-feira - 10 jul. ———————— 19:00h | cartório até às 20:00h 

Quarta-feira - 11 jul. 
São Bento 19:00h | cartório até às 20:00h ———————— 

Quinta-feira - 12 jul. 15:00h | na capela do Lar ———————— 
Sexta-feira - 13 jul. 09:30h  ———————— 

Sábado - 14 jul. 18:00h  16:00h | BATISMO 
Não há Eucaristia | C. Oração 

DOMINGO | 15 jul. 
15º domingo do Tempo Comum  

10:30h 09:15h 

Segunda-feira - 16 jul. 
Nossa Senhora do Carmo ———————— ———————— 

Terça-feira - 17 jul. 
Beato Inácio de Azevedo ———————— 19:00h | cartório até às 20:00h 

Quarta-feira - 18 jul. 
Beato Bartolomeu dos Mártires 19:00h | cartório até às 20:00h ———————— 

Quinta-feira - 19 jul. 15:00h | na capela do Lar ———————— 
Sexta-feira - 20 jul. 09:30h  ———————— 

Sábado - 21 jul. 16:00h | MATRIMÓNIO E BATISMO 
18:00h  19:30h | na capela S. Pedro  

DOMINGO | 22 jul. 
16º domingo do Tempo Comum   

08:00h Não há Eucaristia | C. S Pedro 
12:30h | BATISMO 

PASSEIO PAROQUIAL 
Segunda-feira - 23 jul. 

Santa Brígida ———————— ———————— 

Terça-feira - 24 jul. ———————— 19:00h | cartório até às 20:00h 

Quarta-feira - 25 jul. 
São Tiago 19:00h | cartório até às 20:00h ———————— 

Quinta-feira - 26 jul. 
S Joaquim e S. Ana 15:00h | na capela do Lar ———————— 

Sexta-feira - 27 jul. 09:30h  ———————— 
Sábado - 28 jul. 18:00h | BATISMO Não há Eucaristia | C. Oração 

DOMINGO | 29 jul. 
17º domingo do Tempo Comum  

10:30h 09:15h 
Segunda-feira - 30 jul. ———————— ———————— 

Terça-feira - 31 jul. 
S. Inácio de Loiola ———————— Não há Eucaristia  

Quarta-feira - 01 ago. 
S. Afonso Maria de Ligório 19:00h | Não há Cartório ———————— 
Quinta-feira - 02 ago. 15:00h | na capela do Lar ———————— 
Sexta-feira - 03 ago. Não há Eucaristia  ———————— 

Sábado - 04 ago. 
S. João Maria Vianney 

20:00h 
Festa do Santíssimo 

Não há Eucaristia | C. Oração 

DOMINGO | 05 ago. 
18º domingo do Tempo Comum  

16:00h 
Festa do Santíssimo 

09:15h 


