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Ser Criança 
 
 

 

Penso na minha infância, naqueles dias 
longos e felizes, onde o tempo não passa-
va, onde as brincadeiras iam até onde a 
nossa imaginação e criatividade o permitis-
sem: os baloiços improvisados no ramo de 
uma árvore, a macaca desenhada com uma 
pedra, o saltar à corda, tirada às escondi-
das da avó, a confeção dos bolos de terra, 
o jogo da matança com uma bola feita de 

papel e fita-cola,… outras tantas brincadeiras onde o convívio e a 
amizade eram constantes, as férias passadas em casa com a minha 
mãe…Tempo em que nos era permitido ter tempo… Penso na mi-
nha infância, penso na infância dos meus filhos e o meu coração en-
tristece-se. É-lhes permitido ter acesso a um mundo global, a um 
mundo material mais vasto, mas muito pouco tempo para Vivê-lo! 
Têm de cumprir um horário escolar, mais as atividades extras que 
vamos criando para preencher o “tempo” porque temos de traba-
lhar! Nas férias têm de ir para um ATL, porque temos de trabalhar! 
Sortudos são aqueles que têm os avós… Temos de deixar os nossos 
filhos serem Crianças na verdadeira aceção da palavra, temos de 
deixá-los ter Tempo para brincar, para sonhar, para criar! Temos de 
deixá-los agir com a pureza e sinceridade próprias da infância, onde 
a maldade nos seus corações não existe! Temos de permitir-lhes ter 
uma vida sem grandes preocupações, pois, só assim teremos futu-
ros adultos capazes de serem felizes e de fazerem os outros felizes!    

 

Elisabete Rodrigues - Paróquia da Lombada 

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

Tema: Jovens, Fé e Vocação 
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9º domingo do Tempo Comum 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Mc 2, 23 - 3, 6 

 

Passava Jesus através das searas, num dia 
de sábado, e os discípulos, enquanto caminha-
vam, começaram a apanhar espigas. Disseram-
Lhe então os fariseus: «Vê como eles fazem ao 
sábado o que não é permitido». Respondeu-
lhes Jesus: «Nunca lestes o que fez David, 
quando ele e os seus companheiros tiveram 
necessidade e sentiram fome? Entrou na casa 
de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, 
e comeu dos pães da proposição, que só os sa-
cerdotes podiam comer, e os deu também aos 
companheiros». E acrescentou: «O sábado foi 
feito para o homem e não o homem para o sá-

bado. Por isso, o Filho do homem é também Senhor do sábado». 
Jesus entrou de novo na sinagoga, onde estava um homem com 
uma das mãos atrofiada. Os fariseus observavam Jesus, para verem 
se Ele ia curá-lo ao sábado e poderem assim acusá-l’O. Jesus disse 
ao homem que tinha a mão atrofiada: «Levanta-te e vem aqui para o 
meio». Depois perguntou-lhes: «Será permitido ao sábado fazer 
bem ou fazer mal, salvar a vida ou tirá-la?». Mas eles ficaram cala-
dos. Então, olhando-os com indignação e entristecido com a dureza 
dos seus corações, disse ao homem: «Estende a mão». Ele estendeu
-a e a mão ficou curada. Os fariseus, porém, logo que saíram dali, 
reuniram-se com os herodianos para deliberarem como haviam de 
acabar com Ele. 

 
Jesus ensina-nos a posicionar-nos com verdadeira liberdade diante da 

Lei de Moisés, ou melhor, diante da Lei de Deus, que nos chegou por Moi-
sés, sem perder nunca de vista o seu objetivo de regular a nossa vida em 
sociedade e em Igreja, protegendo os mais frágeis e evitando toda e qual-
quer opressão por parte de quem exerce o poder. Interpretações rigoris-
tas da Lei – como são as dos fariseus no nosso texto – cegam e não dei-
xam ver as necessidades humanas que, na perspetiva de Jesus, são o ver-
dadeiro critério para manter uma atitude livre diante da Lei. 

A regra hermenêutica que Jesus dá para saber o que se pode fazer ou 
não ao domingo pode ser transposta para outros campos da nossa vida: é 
importante saber que queremos estar ao serviço do bem e da salvação da 
vida humana, em linha com o desejo de Deus, tal como se manifesta na 
vida e mensagem de Jesus; a par disso, sabemos que as instituições, sejam 
elas religiosas ou civis, devem estar ao serviço da vida humana, para que 
possam realizar a missão para a qual nasceram.  

 

in www.dehonianos.org 
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74 - Porque é que a Igreja rejeita o aborto 
em geral? 
 

Cada Homem tem desde a sua geração direitos abso-
lutos e uma dignidade pessoal inviolável. É por isso que 
matar um embrião é sempre moralmente repreensível 
– seja em que circunstâncias for que a criança tenha 
sido gerada, seja em que estádio de desenvolvimento 
este novo ser humano se encontre ou seja com proble-

mas de saúde for que venha ao mundo. Um embrião não se desenvolve 
para se tornar Homem, mas antes se desenvolve como Homem. Por isso é 
que um aborto é em todo o caso a morte premedita-
da de um ser humano inocente. Mas enquanto os cris-
tãos não fizerem tudo para ajudarem mulheres em 
situações conflituosas e lhes facilitarem a decisão pe-
los seus filhos, é pouco credível o seu empenho con-
tra o aborto e as precárias legislações. O direito da 
liberdade da mãe, que pesa muitas vezes contra o 
direito do filho à vida, encontra-se noutro nível e nun-
ca deve ser jogado contra o direito à vida. 

Papa convida os jovens a «serem atraídos e enviados» à missão 
 

O Papa Francisco desafiou a Igreja Católica 
a “juntamente com os jovens”, na sua mensa-
gem para o dia mundial das missões, a refletir 
a missão de cada um ao “ser atraído e ser en-
viado”. 

“Ser atraídos e ser enviados são os dois 
movimentos que o nosso coração, sobretudo 
quando é jovem em idade, sente como forças 
interiores do amor que prometem futuro e 
impelem a nossa existência para a frente. Nin-
guém, como os jovens, sente quanto irrompe 

a vida e atrai”, revela o Papa na sua mensagem publicada este sábado pela 
Santa Sé. O dia Mundial das Missões este ano é assinalado no dia 21 de ou-
tubro, que coincide com o Sínodo dos Jovens, e tem como tema 
“Juntamente com os jovens, levemos o Evangelho a todos”. Numa mensa-
gem muito direcionada para os jovens, Francisco diz que tem de haver 
“contágio do amor” e “ao amor não se pode colocar limites”. “Na escola 
dos santos, que nos abrem para os vastos horizontes de Deus, convido-vos 
a perguntar a vós mesmos em cada circunstância: «Que faria Cristo no meu 
lugar?»”. 

O Papa deixa um alerta perante as redes sociais que “envolvem e entre-
cruzam, diluem fronteiras, cancelam margens e distâncias” mas que “sem 
o dom” nunca haverá “verdadeira comunhão na vida”. “A missão até aos 
últimos confins da terra requer o dom de nós próprios. Atrevo-me a dizer 
que, para um jovem que quer seguir Cristo, o essencial é a busca e a adesão 
à sua vocação”. “Agradeço a todas as realidades eclesiais que vos permi-
tem encontrar, pessoalmente, Cristo vivo na sua Igreja: as paróquias, as 
associações, os movimentos, as comunidades religiosas, as mais variadas 
expressões de serviço missionário. Muitos jovens encontram, no voluntari-
ado missionário, uma forma para servir os «mais pequenos»”. 

 

in www.ecclesia.pt  



03  a 10 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 

- 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.  
- Paróquia de Gaula: Eucaristia festiva do nascimento de São João Baptista, sába-
do, 24 de junho, no sítio de São João, às 19:00h. 
- Paróquia de Gaula: Reunião com os mesários festeiros do Santíssimo Sacramen-
to 2º grupo (antigo grupo nº3), para a preparação da festa, 27 de junho, às 20:00h. 
- Paróquia da Lombada: Festa de São Pedro, dias 28 e 29 de junho e Festa do San-
tíssimo Sacramento, dia 30 de junho e 01 de julho. 
- 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: As inscrições já terminaram. 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 03 jun. 
9º domingo do Tempo Comum 

10:30h 
Profissão de Fé 09:15h 

Segunda-feira | 04 jun. ———————— ———————— 

Terça-feira | 05 jun. 
São Bonifácio 

———————— 19:00h 
cartório até às 20:00h 

Quarta-feira | 06 jun. 
19:00h 

cartório até às 20:00h ———————— 

Quinta-feira | 07 jun. 
15:00h  

na capela do Lar 
———————— 

Sexta-feira | 08 jun. 
Sagrado Coração de Jesus 

09:30h ———————— 

Sábado | 09 jun. 
Imaculado Coração de Maria 

18:00h 
15:00h | MATRIMÓNIO 

19:30h 
no Centro de Oração 

DOMINGO | 10 jun. 
10º domingo do Tempo Comum  

10:30h 
Festa do Sagrado Coração de Jesus 

09:15h 
Profissão de Fé 

Dia Diocesano do Catequista 
Paróquia de Santa Cecília 


