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Celebrar a Vida 
 

 

Refletindo sobre o que a Igreja nos 
propõe esta semana, diria que este é um 
tempo de celebrar a vida. 

No dia 1 de novembro, a Igreja celebra 
o Dia de Todos os Santos. É dia de celebrar 
a vida de todos os santos e mártires, co-
nhecidos ou não, pois além dos que nos 
são conhecidos, muitos foram os que vive-
ram na discrição, servindo a Deus e ao pró-
ximo, sem nunca terem sido canonizados. 
Daí o Dia de Todos os Santos. E no nosso 

tempo atual, também os há. Existem pessoas por este mundo fora que 
vivem a sua vida sendo como Ele pediu, dando-se como Ele se deu, levan-
do-O aos que não O conhecem, amando como Ele amou e ama. E nós? O 
que estamos fazendo? Não pensemos que só os outros é que podem e 
devem ser santos, pois todos somos chamados por Deus à santidade. To-
dos somos  convidados, como diz o nosso alegre e jovial Papa Francisco a 
“calçar as sapatilhas”,  e  citando a Conferência Episcopal Francesa em 
2003, a “experimentar a alegria daqueles que puseram Cristo no centro 
das suas vidas”. Será que estamos dispostos a tal? 

E continuando a falar da vida, na sequência da celebração de Todos os 
Santos, vem o dia 2 de novembro, dia de orarmos por todos os outros de-
funtos, por aqueles que já partiram para a outra margem, para a Casa do 
Pai, para a Vida Eterna (onde havemos de nos encontrar um dia), mas que 
continuam bem vivos, bem presentes dentro de nós. Só cá não estão fisi-
camente. Por isso, nestes dias, adornam-se os túmulos com flores “sinal 
de vida e de esperança”. 

Que esta seja uma semana em que façamos florir a vida e a esperança 
no nosso coração, pois só assim poderemos fazê-las acontecer no coração 
do nosso próximo. 

 Anabela Aveiro - Paróquia de Gaula 

Oiça a semente | rádio  
nas páginas do Facebook da Paróquia de Gaula 

ou Paróquia da Lombada. 
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30º domingo do Tempo Comum 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Mc 10, 46-52 

 

Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de 
Jericó com os discípulos e uma grande multi-
dão, estava um cego, chamado Bartimeu, filho 
de Timeu, a pedir esmola à beira do caminho. 
Ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que 
passava, começou a gritar: «Jesus, Filho de Da-
vid, tem piedade de mim». Muitos repreendiam
-no para que se calasse. Mas ele gritava cada 
vez mais: «Filho de David, tem piedade de 
mim». Jesus parou e disse: «Chamai-o». Chama-
ram então o cego e disseram-lhe: «Coragem! 
Levanta-te, que Ele está a chamar-te». O cego 
atirou fora a capa, deu um salto e foi ter com 
Jesus. Jesus perguntou-lhe: «Que queres que 

Eu te faça?». O cego respondeu-Lhe: «Mestre, que eu veja». Jesus 
disse-lhe: «Vai: a tua fé te salvou». Logo ele recuperou a vista e se-
guiu Jesus pelo caminho. 

 
 A situação inicial do cego Bartimeu (que jaz na escuridão, depen-

dente, acomodado, conformado) evoca uma realidade que conhe-
cemos bem … Evoca a condição do homem escravo, prisioneiro do 
egoísmo, do orgulho, dos bens materiais, da preguiça, da vaidade, 
do êxito; evoca a condição daquele que está acomodado na sua si-
tuação de miséria, instalado nos seus preconceitos e projectos pes-
soais, conformado com uma vida de horizontes limitados; evoca a 
condição daquele que se sente refém dos seus vícios, hábitos e pai-
xões e que sente a sua incapacidade em romper, por si só, as cadei-
as que o impedem de ser livre… Esta situação será uma situação 
insuperável, a que o homem está condenado de forma permanen-
te? 

O que é que implica aceitar a proposta que Jesus faz? Fundamen-
talmente implica – como aconteceu com Bartimeu – tornar-se discí-
pulo … Ser discípulo de Jesus é aderir à sua pessoa, acolher os seus 
valores, viver na obediência aos projectos do Pai, fazer da vida um 
dom de amor aos irmãos; é solidarizar-se com os pequenos, com os 
pobres, com os perseguidos, com os marginalizados e lutar por um 
mundo onde todos sejam acolhidos como filhos de Deus, iguais em 
direitos e em dignidade; é lutar contra as estruturas que geram in-
justiça, opressão e morte; é ser testemunha, com palavras e com 
gestos, da verdade, da justiça, da paz, da reconciliação. Quem acei-
ta seguir o caminho do discípulo escolhe viver na luz e está a contri-
buir para a construção de um mundo novo. 

 

in www.dehonianos.org 



3 

84 - Quais são os princípios da Doutrina Social Ca-
tólica? 
 

A Doutrina Social Católica conhece quatro princípios: 
o princípio da Dignidade da pessoa (personalidade), o 
princípio do Bem Comum, o princípio da Subsidiariedade 
e o princípio da Solidariedade. Com estes quatro princí-
pios é possível apreender o conjunto da realidade social 
do Homem e realizá-la na verdade. Porque é que estes 

princípios são válidos? Eles são válidos, em primeiro 
lugar, porque são racionais, e, em segundo lugar, por-
que resultam da razão iluminada pela fá cristã. Quem 
acredita quer seguir os mandamentos da lei de Deus, 
especialmente – o MANDAMENTO do amor a Deus e 
ao próximo. Os cristãos são actualmente confronta-
dos com múltiplos problemas sociais. Quer se trate de 
relações entre indivíduos, grupos ou povos, em todos 
os casos, com os quatro princípios da Doutrina Social 
Católica, é possível conhecer-se o que é humanamente 
digno, social e social e correto. 

Abertura do Ano Missionário na nossa Diocese 
 

D. António Carrilho presidiu no passado sábado, 
na Igreja do Colégio, à Eucaristia que assinalou a aber-
tura solene do Ano Missionário, cujo tema diocesano 
é ‘Ser Cristão, Viver em Missão’.  
Na homilia o prelado começou por explicar que, no 
seguimento do desafio do Papa Francisco de fazer de 
outubro de 2019 um Mês Missionário Extraordinário, 
a Conferência Episcopal Portuguesa decidiu ir mais 
além e promover um Ano Missionário que vai de ou-

tubro de 2018 a outubro de 2019.  
“Estamos assim sintonizados neste projeto”, disse D. António, para logo fri-

sar que “o seu alcance depende muito daquilo que seja o empenho da Igreja, 
dos diversos grupos, das diversas comunidades, dos seus diversos membros”. E 
não é só da Igreja em Portugal, mas do mundo.  

Aludindo às imagens de São Francisco Xavier e de Santa Teresinha do Menino 
Jesus, ambos padroeiros das Missões, cujas imagens se encontravam junto ao 
altar, o prelado lembrou que qualquer um deles, à sua maneira, encontraram 
formas práticas de concretizar o sentido da sua missão. O primeiro através da 
“ação”, da “pregação” e dos “sacramentos”, a segunda através  do “amor” e 
da” oração”. São, disse, “propostas a todos nós”; “duas maneiras de expressar 
a sua entrega, a sua consciência de anunciar Jesus Cristo e de pensar em todos 
aqueles a quem Jesus há de ser anunciado”.  

Atualmente, disse D. António, “há muita gente que começa a redescobrir 
esta responsabilidade da Igreja.” São jovens, rapazes e raparigas, casais que 
“querem colocar-se ao serviço do anúncio do Evangelho”. Porém, frisou, ao con-
trário do que se possa pensar, “as missões não nos projetam só para longe”. 
Podemos e devemos ser missionários, em qualquer lugar onde seja preciso fa-
zer, conforme disse, brilhar “a luz do Senhor”. ‘Ser Cristão, Viver em Missão’ – 
“pretende confiar a todos, que somos cristãos, esta tarefa missionária de viver-
mos em missão, aqui concretamente na nossa cidade, nas nossas terras: porta-
dores da luz, portadores do Evangelho, portadores da alegria.” 

 

in www.jornaldamadeira.com 
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Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 28 out. 
30º domingo do Tempo Comum  

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

Segunda-feira | 29 out. Terço às 18:30h  ———————— 

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

Quarta-feira | 31 out. 

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

———————— 

Quinta-feira | 01 nov. 
Todos os Santos 

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

Sexta-feira | 02 nov. 
Fiéis Defuntos 

Cemitério, procissão 
até à Igreja  
e Eucaristia  

às 17:45h 
Eucaristia às 19:30h 

Sábado | 03 nov. Eucaristia às 18:00h Eucaristia às 19:30h  
no Centro de  Oração 

DOMINGO | 04 nov. 
31º domingo do Tempo Comum  

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

- Paróquia de Gaula: Reunião para preparar o Magusto, quarta-feira, dia 31 
de outubro, às 20:00h, na sala dos convívios. 
- Peditório da Liga Portuguesa contra o Cancro, às portas das nossas Igre-
jas, no final das eucaristias, nos dias 03 e 04 de novembro. 
- Visita aos doentes e idosos:  Paróquia da Lombada, de 07 a 09 de no-
vembro e Paróquia de Gaula,  dias 13, 15 e 16 de novembro. 
- Semana de oração pelos seminários de 11 a 18 de novembro, sendo o 
ofertório dos dias 17 e 18 de novembro destinado ao nosso seminário. 
- Magusto: Na Paróquia de Gaula, sábado, dia 24 de novembro, após a 
missa das 18:00h. Um jantar solidário com um custo ainda a estipular e 
cujo valor reverterá para as obras do arranjo da cobertura e telhado da 
Igreja Paroquial. Na Paróquia da Lombada, domingo, dia 25 de novembro 
no Centro de Oração da Fonte dos Almocreves, às 16:00h. Pedimos às pes-
soas de cada comunidade, para trazer algo para partilhar.  


