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Ser Cristão, viver em Missão 
 

 

Teve lugar no dia 29 de setembro, no Con-
vento de Santa Clara, a Assembleia das Dire-
ções dos Secretariados, Movimentos e Obras 
Laicais presidida pelo Bispo do Funchal, D. An-
tónio Carrilho.  

Sobre o novo Ano Pastoral e o seu tema – 
Ser Cristão, Viver em Missão – o prelado fez 
questão de referir que esta vai ser, “uma exce-
lente oportunidade pastoral para reanimar o 
espírito missionário na nossa Diocese, nas di-
versas paróquias, comunidades e grupos, dos 

adultos aos jovens e crianças, e numa maior abertura à Igreja Universal”. 
De resto, prosseguiu, “ninguém pode ficar de fora nesta caminhada 

comum de redescobrir e viver a beleza da nossa vocação batismal e a ale-
gria de testemunhar Cristo no mundo.” Afinal, “ser batizado é sempre e 
ao mesmo tempo uma exigência de viver a fé e a consciência de ser envia-
do em missão”.  

D. António fez ainda questão de frisar que o programa pastoral deline-
ado, “não deixa de respeitar aquilo que é próprio, que é específico, de 
cada um dos movimentos, cada uma das obras, cada um dos secretaria-
dos”.  Antes pelo contrário. O contributo de todos, com iniciativas e ativi-
dades só irá tornar ainda mais rico o programa pastoral proposto, tendo o 
prelado desejado já “os melhores êxitos espirituais para a atividade de 
todos e de cada um ao longo deste ano”. 

O bispo diocesano disse ainda que quando se fala em ano missionário a 
tendência é para pensarmos naqueles que partem em missão. No entan-
to, é preciso pensar que essa missão pode e deve ser cá dentro. Aliás, sub-
linhou D. António, “há muito que fazer entre nós e a missão tem de ser 
realizada a partir do lugar em que cada um de nós se encontra”.  

 

 

in www.jornaldamadeira.com 
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Todos em Missão 
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27º domingo do Tempo Comum 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Mc 10, 2-16 

 

Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus 
uns fariseus para O porem à prova e pergunta-
ram-Lhe: «Pode um homem repudiar a sua mu-
lher?». Jesus disse-lhes: «Que vos ordenou Moi-
sés?». Eles responderam: «Moisés permitiu que 
se passasse um certificado de divórcio, para se 
repudiar a mulher». Jesus disse-lhes: «Foi por 
causa da dureza do vosso coração que ele vos 
deixou essa lei. Mas, no princípio da criação, 
‘Deus fê-los homem e mulher. Por isso, o homem 
deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, e os 
dois serão uma só carne’. Deste modo, já não 
são dois, mas uma só carne. Portanto, não sepa-
re o homem o que Deus uniu». Em casa, os discí-
pulos interrogaram-n’O de novo sobre este as-

sunto. Jesus disse-lhes então: «Quem repudiar a sua mulher e casar 
com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repu-
diar o seu marido e casar com outro, comete adultério». Apresenta-
ram a Jesus umas crianças para que Ele lhes tocasse, mas os discípu-
los afastavam-nas. Jesus, ao ver isto, indignou-Se e disse-lhes: 
«Deixai vir a Mim as criancinhas, não as estorveis: dos que são como 
elas é o reino de Deus. Em verdade vos digo: Quem não acolher o 
reino de Deus como uma criança, não entrará nele». E, abraçando-
as, começou a abençoá-las, impondo as mãos sobre elas. 

 
O Evangelho deste domingo apresenta-nos o projeto ideal de Deus pa-

ra o homem e para a mulher que se amam: eles são convidados a viverem 
em comunhão total um com o outro, dando-se um ao outro, partilhando a 
vida um com o outro, unidos por um amor que é mais forte do que qual-
quer outro vínculo. O fracasso dessa relação não está previsto nesse pro-
jecto ideal de Deus. O amor de um homem e de uma mulher que se com-
prometem diante de Deus e da sociedade deve ser um amor eterno e in-
destrutível, que é reflexo desse amor que Deus tem pelos homens. Este 
projecto de Deus não é uma realidade inatingível e impossível: há muitos 
casais que, dia a dia, no meio das dificuldades, lutam pelo seu amor e dão 
testemunho de um amor eterno e que nada consegue abalar. 

 As crianças que Jesus nos apresenta no Evangelho deste domingo co-
mo modelos do discípulo convidam-nos à simplicidade, à humildade, à sin-
ceridade, ao acolhimento humilde dos dons de Deus. De acordo com as 
palavras de Jesus, não pode integrar o Reino quem se coloca numa atitu-
de de orgulho, de auto-suficiência, de autoritarismo, de superioridade so-
bre os irmãos. A dinâmica do Reino exige pessoas dispostas a acolher e a 
escutar as propostas de Deus e dispostas a servir os irmãos com humilda-
de e simplicidade.  

 

in www.dehonianos.org 
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81 - Porque é que muitas pessoas desejam ajuda 
para praticarem o suicídio? 
 

O ser humano tem medo perante grandes sofrimen-
tos. Além disso, tem medo de se tornar um caso de cui-
dados continuados. Mas podemos hoje ir ao encontro 
de tais medos com um bom atendimento, um abrangen-
te acompanhamento na doença terminal, através dos 

cuidados paliativos e de lares para doentes. A experiência mostra que a gran-
de maioria dos pacientes desiste do seu desejo 
de morrer quando experimenta as possibilidades 
da medicina da dor e do acompanhamento na 
doença terminal. Ajudar na morte (e não a mor-
rer) pode significar renunciar a terapias ou, atra-
vés de analgésicos ou sedativos, colocar as pes-
soas num estado suportável. Isso vale também 
quando a administração encurta o remanescente 
tempo de vida. 

Papa convoca «mês extraordinário de oração e reflexão  
sobre a missão» para outubro de 2019 

 

O Papa Francisco convocou um “mês 
extraordinário de oração e reflexão sobre 
a missão”, em outubro de 2019. 
“Espero que o mês de outubro de 2019 
seja um momento propício, para que a 
oração, o testemunho de tantos santos e 
mártires da missão, a reflexão bíblica e 
teológica, a catequese e a caridade missio-
nária possam contribuir para evangelizar, 
antes de tudo, a Igreja”, disse o Papa. No 

discurso aos delegados das Obras Missionárias Pontifícias, Francisco referiu 
que o “mês extraordinário de oração e reflexão sobre a missão” deve ser uma 
oportunidade para que “o ardor do primeiro amor pelo Senhor crucificado e 
ressuscitado possa evangelizar o mundo com credibilidade e eficácia evangéli-
ca”. O Papa disse que vai pedir a toda a Igreja para dedicar o mês de outubro 
de 2019 à reflexão sobre a missão “ad gentes”, aos ambientes que esperam a 
“primeira evangelização” e espera que esta iniciativa, promovida no ano cen-
tenário da Carta Apostólica Maximum illud, do Papa Bento XV, contribua 
“para uma maior renovação da fé eclesial”. 

O Papa referiu também aos participantes na Assembleia das Obras Missio-
nárias Pontifícias que a finalidade de cada uma delas não se pode reduzir a 
“uma organização que recolhe e distribui, em nome do Papa, ajudas económi-
cas para as Igrejas mais necessitadas”. As Obras Missionárias Pontifícias são 
uma Instituição da Igreja Católica que compreende quatro Obras - Propagação 
da Fé, Infância Missionária, São Pedro Apóstolo, União Missionária -  e têm a 
finalidade “de despertar e promover o espírito missionário universal de todos 
os membros do Povo de Deus”. 

 

in www.ecclesia.pt 
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Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 07 out. 
27º domingo do Tempo Comum  

Terço às 10:00h  
Eucaristia às 10:30h Eucaristia às 09:15 

Segunda-feira | 08 out. Terço às 18:30h  ———————— 

Terça-feira | 09 out. Terço às 18:30h  Eucaristia às 19:00h 
cartório até às 20:00h 

Quarta-feira | 10 out. 

Terço às 18:30h  
Eucaristia às 19:00h 
cartório até às 20:00h 

———————— 

Quinta-feira | 11 out. 
Eucaristia às 15:00h  

na capela do Lar 
Terço às 18:30h  

———————— 

Sexta-feira | 12 out. 
Terço às 09:00h  

Eucaristia às 09:30h 
Terço, Eucaristia e 
Procissão das Velas 

às 19:30h 

Sábado | 13 out. 
Terço, Eucaristia e 
Procissão das Velas 

às 19:30h 
Não há Eucaristia  
no Centro de  Oração 

DOMINGO | 14 out. 
28º domingo do Tempo Comum  

Terço às 10:00h  
Eucaristia às 10:30h 
Festa do Acolhimento 

Eucaristia às 09:15 
Festa do Acolhimento 

- Mês de outubro, mês das Missões, intensifiquemos a oração neste mês 
por todos os missionários. 
- Aniversário natalício do senhor Padre Hélder Gonçalves, dia 10 de Outu-
bro. 
- 3º aniversário da tomada de posse do senhor Padre Hélder Gonçalves na 
Paróquia da Lombada, dia 17 de outubro e na Paróquia de Gaula, dia 18 de 
outubro. 
- Ofertório para as Missões, 20 e 21 de outubro nas eucaristias. 
- Reunião do conselho paroquial da Lombada, terça-feira, 23 de outubro 
às 20:00h, no salão paroquial e reunião do conselho paroquial de Gaula, 
quarta-feira, 24 de outubro às 20:00h na sala dos convívios.  


