
BOLETIM INFORMATIVO DAS PARÓQUIAS DE GAULA E LOMBADA 

nº 76 - 17 de junho de 2018 -  11ª semana do Tempo Comum  

Paróquia da Lombada  
 

Festa de São Pedro, 28 e 29 de junho  
Festa do Santíssimo Sacramento, 30 de junho e 01 de julho. 

 

Filha minha, tu amas-Me ? 
 

 

Neste mês de junho, recordo os tempos 
da minha infância, a alegria, o empenho, o 
orgulho, com que todos nós preparávamos 
a festa para o “Senhor São Pedro”.   

A nossa capela, tão simples e acolhedora, 
tão próxima do mar, dos barcos, da pesca… 

No seu interior, a belíssima imagem de 
São Pedro, da sua lenda à sua história…  

Aquele quadro, onde muitas vezes perdia 
o meu olhar, o Mestre, as chaves e Pedro… 

Um dia, Jesus passou junto à barca de 
Pedro e pediu para segui-Lo! 

Quantas vezes, o Senhor aproxima-se da 
barca da minha vida e convida-me a fazer a Sua vontade? 

Pedro, decidiu seguir o Mestre! 
Quantas vezes, sinto medo de abandonar as coisas do mundo e percor-

rer os Seus caminhos? 
Pedro, negou o Senhor! 
Quantas vezes, eu nego o Senhor, no meu dia a dia, no meu trabalho, 

nas minhas amizades, na minha família? 
Depois de tudo isto, Jesus poderia ter desistido de mim! 
Pedro, diante do olhar do Senhor, lembrou-se das Suas palavras e arre-

pendeu-se profundamente. 
Jesus, vem ao seu encontro…e preocupado com Pedro, perguntou-lhe, 

delicadamente:  
«Pedro, tu amas-Me?»  
«Sim Senhor, Tu sabes tudo, Tu bem sabes que eu sou teu amigo.» 
E quando o Senhor me perguntar:  «Filha minha, tu amas-Me?...»  

 

 

Mafalda Teixeira - Paróquia da Lombada 
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11º domingo do Tempo Comum 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Mc 4, 26-34 

 

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: «O 
reino de Deus é como um homem que lançou 
a semente à terra. Dorme e levanta-se, noite e 
dia, enquanto a semente germina e cresce, 
sem ele saber como. A terra produz por si, 
primeiro a planta, depois a espiga, por fim o 
trigo maduro na espiga. E quando o trigo o 
permite, logo se mete a foice, porque já che-
gou o tempo da colheita». Jesus dizia ainda: 
«A que havemos de comparar o reino de 
Deus? Em que parábola o havemos de apre-
sentar? É como um grão de mostarda, que, ao 
ser semeado na terra, é a menor de todas as 
sementes que há sobre a terra; mas, depois 

de semeado, começa a crescer e torna-se a maior de todas as plan-
tas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que as aves do 
céu podem abrigar-se à sua sombra». Jesus pregava-lhes a palavra 
de Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes 
de entender. E não lhes falava senão em parábolas; mas, em parti-
cular, tudo explicava aos seus discípulos. 

 
Antes de mais, o Evangelho deste domingo garante-nos que Deus tem 

em marcha um projeto destinado a oferecer aos homens a vida e a salva-
ção. Pode parecer que a nossa história caminha entregue ao acaso ou aos 
caprichos dos líderes; pode parecer que a história humana entrou em der-
rapagem e que, no final do caminho, nos espera o abismo; mas é Deus que 
conduz a história, que lhe imprime o seu dinamismo, que está presente 
em todos os passos do nosso caminho. Deus caminha connosco e, garanti-
damente, leva-nos pela mão ao encontro de um final feliz. Num tempo 
histórico como o nosso, marcado por “sombras”, por crises e por graves 
inquietações, este é um dos testemunhos mais importantes que pode-
mos, como crentes, oferecer aos nossos irmãos escravizados pelo deses-
pero e pelo medo. 

O projeto de salvação que Deus tem para a humanidade revela-se no 
anúncio do Reino, feito por Jesus de Nazaré. Nas suas palavras, nos seus 
gestos, Jesus propôs um caminho novo, uma nova realidade; lançou a se-
mente da transformação dos corações, das mentes e das vontades, de 
forma a que a vida dos homens e das sociedades se construa de acordo 
com os esquemas de Deus. Essa semente não foi lançada em vão: está 
entre nós e cresce por ação de Deus. Resta-nos acolher essa semente e 
deixar que Deus realize a sua ação. Resta-nos também, como discípulos 
de Jesus, continuar a lançar essa semente do Reino, a fim de que ela en-
contre lugar no coração de cada homem e de cada mulher. 

 

in www.dehonianos.org 
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76 - O que devemos pensar do diagnóstico genéti-
co pré-implantação? 
 

Novos procedimentos médicos oferecem com fre-
quência vantagens para a mulher grávida e para a crian-
ça que está para nascer. Mas pelo Diagnóstico Genético 
Pré-Implantação há o perigo de avaliar e de selecionar a 
vida humana. Crianças com anomalias genéticas e com 
suspeita de uma deficiência são assim separadas e não 

lhes é permitido viver. O diagnóstico é mesmo cada vez mais realizado para 
mandar matar uma criança que não corresponda ao sexo desejado pelos 
pais. Os críticos advertem que nos encontramos assim no caminho para o 
chamado Designer-Baby. Nenhum médico e nem sequer os pais de uma cri-
ança que está a crescer têm o direito de se pronunci-
ar sobre o valor ou não da vida de um ser humano. 
Muitas pessoas com deficiência sentem mesmo o 
debate sobre o diagnóstico como grosseira discrimi-
nação – hoje não viveriam se na época já existisse o 
diagnóstico. Os cristãos jamais poderão concordar 
com uma seleção de embriões humanos. 

Catequistas desafiados a viverem a fé  
e a serem bússolas na vida dos catequizandos 

 
No passado dia 10 de junho, celebrou-se o Dia 

Diocesano do Catequista.  O Bispo do Funchal 
enalteceu o trabalho dos catequistas, a quem dei-
xou o seu “reconhecimento e gratidão, como bis-
po da Diocese, por toda a vossa dedicação, o vos-
so trabalho, pelo modo como muito sacrificais, 
para poder servir as exigências desta missão”. 
Com o ano catequético a terminar, D. António 

reconheceu poder ser este um momento para “consciencializar as dificulda-
des sentidas”, mas também para “dar graças a Deus”  e para lembrar “tudo 
aquilo que de bom se transmitiu, em palavras e testemunho de vida” às crian-
ças, adolescentes e jovens. Uma missão que foi desempenhada à luz do Evan-
gelho, “procurando abrir caminho para que se encontre a bússola, como há 
pouco se dizia, que possa ajudar cada um a descobrir o seu percurso, o cami-
nho que tem de percorrer, aquilo que há de ser a vida no presente e em pro-
jeto o futuro”.  

Referindo-se ao tema escolhido – “Jovens, fé e vocação” – D. António lem-
brou que o mesmo está “ligado a um projeto de Igreja, lançado pelo Papa 
Francisco”, que tem vindo a ser alvo de uma reflexão e aprofundamento que 
se intensificará em outubro, no Sínodo dos Bispos, sobre os jovens.  

Neste contexto, o prelado disse que as reflexões da tarde foram “um mo-
mento de pensar e repensar a missão,  o compromisso e modo de o assumir e 
realizar”. Uma missão que foi também assumida pela Diocese do Funchal, ao 
dedicar o Ano Pastoral aos jovens e ao reconhecer a importância dos mesmos 
para o presente e o futuro da Igreja. Tudo isto, claro, “sem esquecer os mais 
velhos e os mais pequeninos”, mas “é abrirmo-nos nós próprios a uma exigên-
cia maior na resposta aos problemas dos jovens e na preocupação de que os 
jovens, cada vez mais, reconheçam e sintam o seu lugar na Igreja”. Para isso 
deixou o desafio: “Saibamos dar-mos as mãos para o compromisso que reco-
nhece e como que ganha uma exigência nova em termos de compromisso”, 
aguardando as orientações e alertas que certamente vão chegar do Sínodo.  

 

in www.jornaldamadeira.com 
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Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 17 jun. 
11º domingo do Tempo Comum  

10:30h 09:15h 
Encerramento da Catequese 

Segunda-feira | 18 jun. ———————— ———————— 

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

Quarta-feira | 20 jun. 
19:00h 

cartório até às 20:00h ———————— 

Quinta-feira | 21 jun. 
São Luís de Gonzaga 

15:00h  
na capela do Lar 

———————— 

Sexta-feira | 22 jun. 09:30h ———————— 

Sábado | 23 jun. 
19:00h 

no sítio de São João 

Não há Eucaristia 
no Centro de Oração 

DOMINGO | 24 jun. 
Nascimento  

de São João Baptista 

10:30h 
Encerramento da Catequese 

09:15h 

- Paróquia da Lombada: Dada a pouca assiduidade dos catequizandos no Centro 
Catequético da Fonte dos Almocreves, no próximo ano não haverá nenhum nível 
de catequese a funcionar no Centro de Oração. Só haverá catequese no Centro 
Catequético de São Pedro. 
- 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. 
- Reunião com os mesários festeiros do Santíssimo Sacramento do ano 2017, da 
Paróquia de Gaula, sexta-feira, dia 29 de junho às 19:00h na sala da catequese. 
- Passeio Paroquial das paróquias de Gaula e Lombada, domingo, 22 de julho, 
com uma celebração 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. 
- Viagem paroquial aos Açores “Faial, Pico, Terceira, Flores e São Miguel” de 12 a 
21 de agosto de 2018. ATENÇÃO: Poucos lugares disponíveis (4 lugares). Inscreva-
se até ao dia 01 de julho. 1818,00€ por pessoa. 


