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O grande risco do cristão 
 

 

Convido-vos a refletir sobre este peque-

no texto, retirado da Exortação Apostólica 

Evangelli Gaudium, do Santo Padre Francis-

co: 

“O grande risco do mundo atual, com 

sua múltipla e avassaladora oferta de consu-

mo, é uma tristeza individualista que brota 

do coração comodista e mesquinho, da bus-

ca desordenada de prazeres superficiais, da consciência isolada. 

Quando a vida interior se fecha nos próprios interesses, deixa de 

haver espaço para os outros, já não entram os pobres, já não se 

ouve a voz de Deus, já não se goza da doce alegria do seu amor, 

nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem. Este é um risco, certo e 

permanente, que correm também os crentes. Muitos caem nele, 

transformando-se em pessoas ressentidas, queixosas, sem vida. 

Esta não é a escolha duma vida digna e plena, este não é o desíg-

nio que Deus tem para nós, esta não é a vida no Espírito que jorra 

do coração de Cristo ressuscitado.” 
 

Susana Vieira - Paróquia de Gaula 

Oiça a semente | rádio  

nas páginas do Facebook da Paróquia de Gaula ou 
Paróquia da Lombada. 
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10º domingo do Tempo Comum 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Mc 3, 20-35 

 

Naquele tempo, Jesus chegou a casa com 
os seus discípulos. E de novo acorreu tanta 
gente, que eles nem sequer podiam comer. 
Ao saberem disto, os parentes de Jesus puse-
ram-se a caminho para O deter, pois diziam: 
«Está fora de Si». Os escribas que tinham des-
cido de Jerusalém diziam: «Está possesso de 
Belzebu», e ainda: «É pelo chefe dos demó-
nios que Ele expulsa os demónios». Mas Je-
sus chamou-os e começou a falar-lhes em pa-
rábolas: «Como pode Satanás expulsar Sata-
nás? Se um reino estiver dividido contra si 
mesmo, tal reino não pode aguentar-se. E se 
uma casa estiver dividida contra si mesma, 

essa casa não pode durar. Portanto, se Satanás se levanta contra si 
mesmo e se divide, não pode subsistir: está perdido. Ninguém pode 
entrar em casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, sem pri-
meiro o amarrar: só então poderá saquear a casa. Em verdade vos 
digo: Tudo será perdoado aos filhos dos homens: os pecados e blas-
fémias que tiverem proferido; mas quem blasfemar contra o Espíri-
to Santo nunca terá perdão: será réu de pecado para sempre». Re-
feria-Se aos que diziam: «Está possesso dum espírito impuro». En-
tretanto, chegaram sua Mãe e seus irmãos, que, ficando fora, O 
mandaram chamar. A multidão estava sentada em volta d’Ele, quan-
do Lhe disseram: «Tua Mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procu-
ra». Mas Jesus respondeu-lhes: «Quem é minha Mãe e meus ir-
mãos?». E, olhando para aqueles que estavam à sua volta, disse: «Eis 
minha Mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus esse é 
meu irmão, minha irmã e minha Mãe». 

 
O tema principal do texto do Evangelho deste domingo – sobre a 

identidade de Jesus – mostra que desde os inícios do cristianismo os 
cristãos sentiram necessidade de responder à pergunta: “Quem é Je-
sus?”. Ainda hoje, na ação pastoral da Igreja, sobretudo nas catequeses, 
é importante que todos os cristãos conheçam a identidade de Jesus, até 
mesmo para poderem estabelecer com ele uma relação personalizada. 

Fazer parte da família de Jesus é a vocação fundamental dos cristãos 
de todos os tempos. Por isso, são chamados a formar comunidade, que 
está centrada na pessoa de Jesus e que tem como única missão fazer a 
vontade de Deus em todas as circunstâncias da vida. É a isso que chama 
o Evangelho quando Jesus apresenta a sua verdadeira família: é quem 
faz a vontade de Deus e toma lugar ao redor de Jesus. 

 

in www.dehonianos.org 
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75 - Como é que se pode ajudar uma mulher que 
engravidou depois de uma violação? 
 

Numa violação, é preciso distinguir dois factos. Por 
um lado, temos um terrível crime violento contra a mu-
lher, que deve ser seguido judicialmente e considerado 
moralmente repreensível. À mulher afetada deve ser 
garantida ajuda tanto por parte do Estado como por par-
te dos agentes pastorais. Um sacerdote ou um colabora-

dor especializado em hospitais religiosos ou em serviços católicos de aconse-
lhamento podem ajudar a mulher atingida. Dão-lhe conforto e indicam-lhe 
caminhos para a superação do problema. Mas, por outro lado, o ser humano 
que assim surgiu é um filho querido e amado por Deus. Independentemente 
daquele que o gerou, Deus tem um plano para esta criança. Por muito graves 
que possam ser as feridas morais da mulher, a criança pode ser um consolo e 
dar nova esperança à mãe. O que também acontece sempre é que Deus 
acompanha os Homens e quer o bem. Por causa da liberdade humana, Deus 
não impede o crime, mas cuida de modo a que daí possa surgir nova esperan-
ça e nova vida. A criança que está a surgir precisa 
de todos os cuidados e do amor da sua mãe. Mas 
também o ambiente social da mãe deve cuidar pa-
ra que a grávida se sinta segura e aceite. No entan-
to, mesmo depois de um aborto praticado, as insti-
tuições da Igreja continuam ao lado da mulher atin-
gida para juntas a ajudarem nesta situação tão difí-
cil da sua vida. 

Ato de Consagração ao Sagrado Coração de Jesus  
e ao Imaculado Coração de Maria 

 

Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, 
eu e toda a minha família nos 

consagramos a Vós. 
Nós Vos consagramos o nosso próprio ser  

e toda a nossa vida. Tudo o que somos.  
Tudo o que temos e tudo o que amamos. 

Nós Vos oferecemos os nossos corpos,  
nossos corações e nossas almas. 

A Vós dedicamos a nossa casa e o nosso país.  
E conscientes desta consagração,  

prometemos viver a vida cristã  
pela prática das virtudes cristãs, 

no que diz respeito ao respeito humano,  
sem nos envergonharmos de testemunhar a nossa fé. 
Ó Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de 

Maria,  aceitai a nossa humilde confiança 
e este ato de consagração pelo qual nos entregamos,  

nós e toda a nossa família. 
Em Vós colocamos toda a nossa esperança  

e nunca seremos confundidos. 
Sacratíssimo Coração de Jesus,  

tende piedade de nós. 
Imaculado Coração de Maria,  

sede a nossa ajuda. 
Ámen 
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Tiragem de 250 exemplares / Distribuição Gratuita 

- Reunião de catequistas: Paróquia da Lombada, dia 12 de junho, às 20:00h no sa-
lão paroquial. 
- Reunião com os mesários festeiros do Santíssimo Sacramento do ano 2017, da 
Paróquia de Gaula, sexta-feira, dia 15 de junho às 19:00h na sala da catequese. 
- Paróquia de Gaula: Eucaristia festiva do nascimento de São João Baptista, sába-
do, 23 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 | 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 

Segunda-feira | 11 jun. 
São Barnabé 

———————— ———————— 

Terça-feira | 12 jun. ———————— 19:00h 
cartório até às 20:00h 

Quarta-feira | 13 jun. 
Santo António de Lisboa 

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

Quinta-feira | 14 jun. 
15:00h  

na capela do Lar 
———————— 

Sexta-feira | 15 jun. 09:30h ———————— 

Sábado | 16 jun. 18:00h 19:30h 
no Centro de Oração 

DOMINGO | 17 jun. 
11º domingo do Tempo Comum  

10:30h 09:15h 


