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Meu Deus, sinto uma saudade infinita… 
 

 

Sinto uma saudade infinita de 
quem partiu para junto de Ti. É difícil 
despedirmo-nos de quem amamos, de 
quem faz parte do nosso dia-a-dia, de 
quem sempre nos amparou nos bons 
e maus momentos, de quem com um 
simples olhar adivinhava o que nos ia 
na alma. O nosso suporte emocional, o 
alicerce de laços que julgamos inque-
bráveis. 

Em cada partida há um vazio…Como preencher o vazio deixa-
do? Como encarar a nova realidade sem a sua presença? Sem o 
seu sorriso? Sem o calor do abraço? Sem a simples certeza de sa-
ber apenas que existe? 

Ao contemplar pequenos detalhes que nos lembram a sua 
passagem, a saudade invade o coração e uma lágrima de dor e 
desespero cai. Mas recordo-me de Ti Pai e sinto então a certeza e 
o consolo de que estará feliz e em paz na Tua presença, a olhar 
por nós, a rezar por nós. A sorrir-nos em cada ensinamento por si 
enraizado e revivido nas gerações que nos hão de também recor-
dar um dia, se soubermos do seu amor cuidar. “Aqueles que par-
tem e nos deixam lindas memórias e muito amor jamais desapa-
recerão”. 

Tenho saudades infinitas de quem partiu, mas sei que um dia 
nos iremos reencontrar na Tua presença! 

 

 Elisabete Rodrigues - Paróquia da Lombada 

“Este pobre clama e o Senhor o escuta.” 
 

Os pobres evangelizam-nos, ajudando-nos  
a descobrir cada dia a beleza do Evangelho. 

Papa Francisco 
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31º domingo do Tempo Comum 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Mc 12, 28b-34 

 

Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um 
escriba e perguntou-Lhe: «Qual é o primeiro de 
todos os mandamentos?». Jesus respondeu: «O 
primeiro é este: ‘Escuta, Israel: O Senhor nosso 
Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu 
Deus com todo o teu coração, com toda a tua 
alma, com todo o teu entendimento e com to-
das as tuas forças’. O segundo é este: ‘Amarás o 
teu próximo como a ti mesmo’. Não há nenhum 
mandamento maior que estes». Disse-Lhe o es-
criba: «Muito bem, Mestre! Tens razão quando 
dizes: Deus é único e não há outro além d’Ele. 
Amá-l’O com todo o coração, com toda a inteli-
gência e com todas as forças, e amar o próximo 

como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifí-
cios». Ao ver que o escriba dera uma resposta inteligente, Jesus dis-
se-lhe: «Não estás longe do reino de Deus». E ninguém mais se atre-
via a interrogá-l’O. 

 
 Mais de dois mil anos de cristianismo criaram uma pesada herança de 

mandamentos, de leis, de preceitos, de proibições, de exigências, de opi-
niões, de pecados e de virtudes, que arrastamos pesadamente pela histó-
ria. Algures durante o caminho, deixámos que o inevitável pó dos séculos 
cobrisse o essencial e o acessório; depois, misturámos tudo, arrumámos 
tudo sem grande rigor de organização e de catalogação e perdemos a no-
ção do que é verdadeiramente importante. Hoje, gastamos tempo e ener-
gias a discutir certas questões que têm a sua importância (como o casa-
mento dos padres, o sacerdócio das mulheres, o uso dos meios anticon-
ceptivos, o que é ou não litúrgico, os problemas do poder e da autoridade, 
os pormenores legais da organização eclesial continuamos a ter dificulda-
de em discernir o essencial na proposta de Jesus. O Evangelho deste do-
mingo põe as coisas de forma totalmente clara: o essencial é o amor a 
Deus e o amor aos irmãos. Nisto se resume toda a revelação de Deus e a 
sua proposta de vida plena e definitiva para os homens. Precisamos de 
rever tudo, de forma a que o lixo acumulado não nos impeça de compre-
ender, de viver, de anunciar e de testemunhar o cerne da proposta de Je-
sus. 

Como é que vivemos a nossa caminhada religiosa? Qual é, para nós, o 
elemento fundamental da nossa experiência de fé? Por vezes não estare-
mos a dar demasiada importância a elementos que não têm grande signifi-
cado (as prescrições do culto e do calendário, os ritos exteriores, as re-
gras do liturgicamente correto, as doações de dinheiro para as festas do 
santo padroeiro, as leis canónicas, as questões disciplinares esquecendo o 
essencial, negligenciando o mandamento maior? 

 

in www.dehonianos.org 
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85 - Como se articulam entre si os quatro princípios
(dignidade pessoal, solidariedade, bem  comum, 
subsidiariedade) ? 
 

Todos os princípios estão articulados uns com os ou-
tros. Não é possível isolá-los uns dos outros nem pô-los 
uns contra os outros. Se os aplicarmos juntos, temos a 
possibilidade de compreender em profundidade uma 
realidade social. Um exemplo: A «família» é uma realida-

de social, valiosa e merece ser defendida; nela, as pessoas podem desenvol-
ver a sua dignidade pessoal. Uma família já é em si solidariedade vivida. Mas 
a família também precisa da solidariedade dos outros, 
porque sem o apoio exterior ela não pode dar o seu in-
dispensável contributo para o bem comum. No entanto, 
instâncias superiores, na sua ajuda à família, não se po-
dem substituir ao que ela por si mesma pode fazer, a 
educação, por exemplo (princípio da subsidiariedade). 

Bispo do Funchal presidiu a Missa 
 pelos 600 anos da descoberta do Porto Santo 

 

O Bispo do Funchal presidiu na passada quin-
ta-feira à Missa na Igreja de Nossa Senhora da 
Piedade, do Porto Santo, no dia em que se assi-
nalavam os 600 anos da descoberta da ilha. 

“A nossa ilha do Porto Santo está em festa! 
Fazemos hoje memória jubilosa dos 600 anos da 
chegada dos portugueses a esta terra e damos 
graças pelas maravilhas que Deus realizou, na 
multissecular história do nosso povo”, declarou 
D. António Carrilho, na homilia da celebração. 

O Bispo do Funchal destacou ainda o impacto da espiritualidade franciscana 
no arquipélago, fruto da presença de frades desta ordem religiosa nas expedi-
ções marítimas portuguesas, com a missão de celebrar a Missa e aspergir cada 
local descoberto. “O carisma da Ordem dos Frades Menores moldou e configu-
rou a alma das gentes do Porto Santo e da Madeira: fraternidade universal, 
amor às criaturas, profunda devoção ao Santíssimo Sacramento e ao Espírito 
Santo”, precisou. D. António Carrilho colocou os momentos da chegada ao Por-
to Santo e à Madeira, bem como o seu povoamento, no séc. XV, no quadro da 
“epopeia dos Descobrimentos do povo luso” e da missionação portuguesa. “Os 
descobrimentos projetaram Portugal, sem dúvida, para lugar de grande relevo 
na história da humanidade e constituem um elemento decisivo da identidade 
nacional e da atividade missionária da Igreja”, sustentou. 

Entre as figuras evocadas, o bispo do Funchal recordou, em particular, frei 
Estêvão Pedro de Alencastre, nascido no Porto Santo a 3 de novembro de 1876, 
que emigrou com os seus pais para o Havai, onde viria a ser sagrado bispo a 24 
de agosto de 1924. 

“A Maria-Mãe, Senhora da Piedade, a Cheia de Graça, entregamos o povo do 
Porto Santo e da Madeira e seus emigrantes, pedindo a bênção do Senhor para 
as suas famílias, para as suas vidas e para os seus trabalhos”, concluiu, numa 
celebração que contou com a presença, do presidente da República Portuguesa, 
Marcelo Rebelo de Sousa. 

 

in www.ecclesia.pt 
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Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 04 nov. 
31º domingo do Tempo Comum  

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

Segunda-feira | 05 nov. ———————— ———————— 

Terça-feira | 06 nov. 
São Nuno de Santa Maria 

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

Quarta-feira | 07 nov. 
Eucaristia às 09:00h 

não há cartório ———————— 

Quinta-feira | 08 nov. Eucaristia às 15:00h  
na capela do Lar ———————— 

Sexta-feira | 09 nov. 
Dedicação da Basílica de Latrão 

Eucaristia às 09:00h ———————— 

Sábado | 10 nov. Eucaristia às 18:00h Eucaristia às 19:30h  
no Centro de  Oração 

DOMINGO | 11 nov. 
32º domingo do Tempo Comum  

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

- Peditório da Liga Portuguesa contra o Cancro, às portas das nossas Igre-
jas, no final das eucaristias, neste fim de semana. 
- Reunião de catequistas da Paróquia de Gaula, sexta-feira, 09 de novem-
bro às 19:30h, na sala da direção da catequese. 
- Visita aos doentes e idosos: Paróquia da Lombada, de 07 a 09 de novem-
bro 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 seguido de jantar no salão paroquial, com conjunto musi-
cal.  O custo é de 6€ por adulto e 3€ para crianças até 10 anos. Na Paróquia 
da Lombada, domingo, dia 25 de novembro no Centro de Oração da Fonte 
dos Almocreves, às 16:00h. Pedimos às pessoas de cada comunidade, para 
trazer algo para partilhar.  


