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Príncipe dos Apóstolos 
 

 

“Ó pescador do lago da Galileia deixa teu barco na 
areia e vai homens pescar (…) ”  

 
É São Pedro o pescador de homens que outrora foi o 

primeiro Papa Cristão e que é recordado nas festas dos 
Santos Populares. Há mais de 2 mil anos que, um pouco 
por todo o mundo, as tradições em seu nome são festeja-
das com músicas, cores, simbolismos e alegria. Sendo um 
dos mais conhecidos, celebramos o seu dia a 29 de junho. 
São Pedro é conhecido como protetor dos pescadores e 
guardião das portas do Céu. Daí a sua imagem ter como 
foco, a chaves na mão. Também muitas vezes é responsa-
bilizado pelo estado do tempo no que diz respeito à au-
sência ou excesso de chuva. Muitos mitos populares en-
volvem a figura de São Pedro. É de referir que nas paró-

quias de Gaula e da Lombada acredita-se que a água do mar é milagrosa, 
“benta”, durante o dia 29 de junho. Torna-se comum, todos os anos ser 
recolhida a água para banhos, crendo no seu poder curativo. Existem ain-
da outras tradições antigas tais como: o saltar das fogueiras, comer atum 
ou sardinha e, ainda, o elaborar jogos de amor (jogos com papelinhos 
com o nome de rapazes e as três favas escondidas debaixo da almofada). 
Uma tradição muito antiga e que ainda se mantém bem viva na Paróquia 
da Lombada é a descida da Romagem. No dia 28, ao fim do dia, o povo 
desce desde o ponto mais alto da paróquia até à capela, trazendo as suas 
ofertas. Estas ofertas são trazidas em barcos, que se deslocam à força de 
braços e em belas charolas que trazem frutos da terra para serem arrema-
tadas no bazar, construído no átrio da capela. Pedro foi um apóstolo que 
se fez ao largo sem medos. Aceitemos nós também o convite que Jesus 
fez a Pedro: não deixem o barco na praia.   

 

 
Igor Fernandes - Paróquia de Gaula 

Passeio Paroquial de Gaula e Lombada 
22 de julho, domingo, 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. 
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Nascimento de São João Baptista 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Lc 1, 5-17 

 

Nos dias de Herodes, rei da Judeia, vivia 
um sacerdote chamado Zacarias,  da classe de 
Abias, cuja esposa era descendente de Aarão 
e se chamava Isabel. Eram ambos justos aos 
olhos de Deus e cumpriam irrepreensivelmen-
te  todos os mandamentos e leis do Se-
nhor. Não tinham filhos, porque Isabel era 
estéril e os dois eram de idade avança-
da. Quando Zacarias exercia as funções sacer-
dotais diante de Deus, no turno da sua clas-
se, coube-lhe em sorte, segundo o costume 
sacerdotal, entrar no Santuário do Senhor pa-
ra oferecer o incenso. Toda a assembleia do 
povo, durante a oblação do incenso, estava 

cá fora em oração. Apareceu-lhe então o Anjo do Senhor, de pé, à 
direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e en-
cheu-se de temor. Mas o Anjo disse-lhe: «Não temas, Zacari-
as, porque a tua súplica foi atendida. Isabel, tua esposa, dar-te-á um 
filho, ao qual porás o nome de João. Será para ti motivo de grande 
alegria e muitos hão-de alegrar-se com o seu nascimento, porque 
será grande aos olhos do Senhor. Não beberá vinho nem bebida al-
coólica; será cheio do Espírito Santo desde o seio materno e recon-
duzirá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá à frente 
do Senhor, com o espírito o poder de Elias, para fazer voltar os co-
rações dos pais a seus filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, a 
fim de preparar um povo para o Senhor». 

 
A festa do nascimento de João Batista leva-nos a pensar no amor pre-

veniente de Deus e na importância das suas preparações para o acolher-
mos devidamente e com fruto. Deus prepara o nascimento de João: um 
anjo anuncia a Zacarias que a sua mulher, idosa e estéril, vai ter um filho, 
cujo nascimento alegrará a muitos; inesperadamente, o nome da criança 
não é Zacarias, mas João, cujo significado é: “Deus faz graça”; João é envi-
ado a preparar os caminhos do Senhor, o “ano de graça” do Senhor, a vin-
da de Jesus. Como o agricultor prepara o terreno antes de lhe lançar a se-
mente, assim Deus prepara os tempos e os corações para receberem os 
seus dons. É por isso que havemos de viver vigilantes, de estar atentos à 
ação de Deus em nós e nos outros, para a sabermos discernir no meio dos 
acontecimentos humanos e nas mais variadas situações da nossa vida. 
João ajuda-nos a estarmos atentos a Jesus e ao que Ele quer fazer em nós 
e no nosso mundo. João acreditou e indicou Jesus aos que o seguiam: 
“depois de mim, virá alguém maior do que eu… Eis o Cordeiro de Deus!”  

 

in www.dehonianos.org 
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77 - A eutanásia é moralmente permitida? 
 

A morte direta de um ser humano, mesmo se é um 
doente terminal, vai sempre contra o quinto mandamen-
to: não matar (Ex 20,13)! Isso diz respeito também à mi-
nha própria vida. Só Deus é Senhor da vida e da morte. 
Pelo contrário, acompanhar um moribundo e dar-lhe 
todos os medicamentos e o alívio humano possíveis isso 
é praticar o amor ao próximo e um mandamento da mi-
sericórdia. O movimento médico e os Cuidados Paliati-

vos prestam aqui importantes serviços. A ideia 
central deve ser: ajudamos na morte, não para 
morrer. Do ponto de vista médico e moral, pode 
ser mesmo necessário abster-se de tratamento 
quando não há perspectiva de melhoras ou apli-
car meios que obtêm alívio, mesmo se encurtam 
a vida do paciente. Mas em todo o caso deve ter-
se sempre em consideração a vontade do paci-
ente. Quando esta não está implícita e o próprio 
paciente já não a pode manifestar, esta pode ser 
expressa por um seu representante legal. 

Quando os santos são populares 
 

Junho é um mês marcado pelas festas dos san-
tos populares. Lisboa e Porto, as duas cidades mais 
importantes do país, comemoram os seus santos 
padroeiros, Santo António e São João, dois santos 
que nos remetem não só para matrimónios e ba-
lões de fogo, mas também para a inauguração de 
um tempo festivo que no verão se vive muito por 
terras portuguesas. O verão português é caracteri-
zado pelas festas e romarias, pelas celebrações es-
peciais e devocionais, pelas peregrinações e pelos 
foguetes, pelos arraiais e bailaricos tão próprios da 

nossa cultura. Mas estas festas não serão um acontecimento cultural que em 
nada se relacionam com a religiosidade que lhes está na origem? Até que pon-
to estas festas são realmente religiosas e cristãs? Segundo o Pe. José da Silva 
Lima, historiador e escritor, a religiosidade popular define-se como «um con-
junto de comportamentos, ritos e gestos religiosos de um povo, caracteriza-
dos pela simplicidade e pobreza (pelo menos externa), que, dentro da bipola-
ridade “religião oficial – religião praticada”, manifestam, por um lado, a sua 
relação e abertura ao divino, e, por outro, a sua contextura sociocultural por-
tadora de elementos étnicos e de “desvios” inconscientes». Diríamos que a 
religiosidade popular é uma maneira de viver a religião numa comunidade que 
tem um contexto próprio: com a sua história, os seus costumes, a sua cultura, 
a sua moral natural, as suas relações sociais e políticas, o seu quotidiano espe-
cífico, as expectativas futuras, entre muitos outros fatores que caracterizam 
uma sociedade. Assim, é nestes aspetos que, de certa maneira, ao ser uma fé 
experimentada no concreto da vida, ela não é idêntica à fé desenhada pela 
doutrina e pela teologia. 

 

Paula Paiva 
in www.familiacrista.paulus.pt 



 24 de junho a 01 de julho 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. 
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Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 24 jun. 
Nascimento  

de São João Baptista 

10:30h 
Encerramento da Catequese 

09:15h 

Segunda-feira | 25 jun. ———————— ———————— 

Terça-feira | 26 jun. ———————— 19:00h 
cartório até às 20:00h 

Quarta-feira | 27 jun. 
19:00h 

cartório até às 20:00h ———————— 

Quinta-feira | 28 jun. 
Santo Ireneu 

15:00h  
na capela do Lar 

21:00h 
Festa de S. Pedro 

Sexta-feira | 29 jun. 
São Pedro e São Paulo 

09:30h 
18:30h 

Festa de S. Pedro 

Sábado | 30 jun. 18:00h 
21:00h 

Festa do Santíssimo 

DOMINGO | 01 jul. 
13º domingo do Tempo Comum  

10:30h 16:00h 
Festa do Santíssimo 

- 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. 
- Inscrições para as crianças que vêm pela primeira vez à catequese durante o 
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 cédula ou certi-
dão de batismo e uma foto da criança. 
- 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. 

ATENÇÃO: As edições do boletim “A SEMENTE”, durante os meses de julho, 
agosto e setembro, irão ser 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!  


