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Missão 
 

 

Neste ano dedicado às missões, eis 
que o nosso pároco foi chamado a mais 
uma missão: ser Adjunto do Assistente 
Regional do Corpo Nacional de Escutas 
(CNE). Por outras palavras, em conjunto 
com o Assistente evangelizar de forma 
dinâmica os mais de mil escuteiros jovens 
e adultos da Madeira e Porto Santo. 

Não será tarefa fácil. Os jovens de ho-
je (e muitos adultos), mesmo os que per-

tencem a movimentos da Igreja como o CNE, não vivem a vida cristã e 
eclesial. Para eles Deus é uma palavra estranha à sua experiência. Os ritu-
ais da igreja pouco ou nada lhes dizem, a sua presença em uniforme é mui-
tas vezes um “frete”, pois faz parte da vida escutista e é obrigatório para 
poder participar no resto, que isso sim é “fixe”. Transformar a mensagem 
e exemplo de Cristo em algo interessante é o desafio para os nossos edu-
cadores. Tornar empolgante as vidas dos santos que, barro imóvel no al-
tar pouco ou nada dizem aos jovens, é um desígnio difícil e trabalhoso. 

Citando o Pe. Luís Marinho, Assistente Nacional do CNE ao referir-se à 
figura escolhida para o ano escutista 2018/2019, “Santo Inácio de Loyola é, 
ainda hoje, um guia seguro e estimulante para nos abrir decididamente à 
experiência de fé que pode ser significativa e com futuro para crianças, 
jovens e adultos que têm no Corpo Nacional de Escutas a sua porta de 
entrada na casa de família que é a Igreja”. 

Aqui está o principal desafio para o nosso Pe. Hélder, num trabalho 
que tem de ser feito em primeiro lugar com os adultos: que consiga esti-
mular este conhecimento das figuras da Igreja que nos ensinam o cami-
nho para o Pai através de Jesus Cristo. Havemos de conseguir. 

 

Alberto Gomes - Paróquia de Gaula  e Chefe Regional do CNE 

Semana dos Seminários 2018 
 

11 a 18 de novembro 
Formar discípulos missionários 
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32º domingo do Tempo Comum 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Mc 12, 38-44 

 

Naquele tempo, Jesus ensinava a multidão, 
dizendo: «Acautelai-vos dos escribas, que gos-
tam de exibir longas vestes, de receber cumpri-
mentos nas praças, de ocupar os primeiros as-
sentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos 
banquetes. Devoram as casas das viúvas, com 
pretexto de fazerem longas rezas. Estes recebe-
rão uma sentença mais severa». Jesus sentou-
Se em frente da arca do tesouro a observar co-
mo a multidão deitava o dinheiro na caixa. Mui-
tos ricos deitavam quantias avultadas. Veio uma 
pobre viúva e deitou duas pequenas moedas, 
isto é, um quadrante. Jesus chamou os discípu-
los e disse-lhes: «Em verdade vos digo: Esta po-

bre viúva deitou na caixa mais do que todos os outros. Eles deita-
ram do que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o 
que tinha, tudo o que possuía para viver». 

 
 Qual é o verdadeiro culto que Deus espera de nós? Qual deve ser a 

nossa resposta à sua oferta de salvação? A forma como Jesus aprecia o 
gesto daquela pobre viúva não deixa lugar a qualquer dúvida: Deus não 
valoriza os gestos espetaculares, cuidadosamente encenados e prepara-
dos, mas que não saem do coração; Deus não se deixa impressionar por 
grandes manifestações cultuais, por grandes e impressionantes manifes-
tações religiosas, cuidadosamente preparadas, mas hipócritas, vazias e 
estéreis... O que Deus pede é que sejamos capazes de Lhe oferecer tudo, 
que aceitemos despojar-nos das nossas certezas, das nossas manifesta-
ções de orgulho e de vaidade, dos nossos projetos pessoais e preconcei-
tos, a fim de nos entregarmos confiadamente nas suas mãos, com total 
confiança, numa completa doação, numa pobreza humilde e fecunda, 
num amor sem limites e sem condições. Esse é o verdadeiro culto, que 
nos aproxima de Deus e que nos torna membros da família de Deus. O 
verdadeiro crente é aquele que não guarda nada para si, mas que, dia a 
dia, no silêncio e na simplicidade dos gestos mais banais, aceita sair do seu 
egoísmo e da sua autossuficiência e colocar a totalidade da sua existência 
nas mãos de Deus. 

Jesus ensina-nos, neste episódio, a não julgarmos as pessoas pelas apa-
rências. Muitas vezes é precisamente aquilo que consideramos insignifi-
cante, desprezível, pouco edificante, que é verdadeiramente importante e 
significativo. Muitas vezes Deus chega até nós na humildade, na simplici-
dade, na debilidade, nos gestos silenciosos e simples de alguém em quem 
nem reparamos. Temos de aprender a ir ao fundo das coisas e a olhar para 
o mundo, para as situações, para a história e, sobretudo, para os homens 
e mulheres que caminham ao nosso lado, com o olhar de Deus.  

 

in www.dehonianos.org 
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87 - O que significa o bem comum? 
 

Segundo o Concílio Vaticano II, o bem comum é “o 
conjunto das condições da vida social que permitem, 
tanto aos grupos como a cada um dos seus membros, 
atingir mais plena e facilmente a própria perfeição” (GS, 
n.º 26). O fim de cada pessoa individual é realizar o bem. 
O fim da sociedade é o bem comum. “O bem comum 
pode ser entendido como a dimensão social e comunitá-

ria do bem moral.” (CS, n.º 164) O bem comum denota tanto o bem de todos 
os Homens como também o bem do Homem todo. O bem comum precisa 
em primeiro lugar das condições básicas de uma 
ordem estatal que funcione como é próprio de 
um Estado de direito. Depois deve cuidar da pre-
servação das condições naturais da vida. Dentro 
deste quadro, há o direito de cada pessoa à ali-
mentação, habitação, saúde, educação e acesso à 
formação. Deve haver também liberdade de opini-
ão, de reunião e de religião. Aqui sobrepõem-se 
as exigências do bem comum com as dos direitos 
humanos universais. 

Sem aposta clara nos jovens,  
Sínodo 2018 terá sido «oportunidade perdida» 

 

Os delegados da Conferência Episcopal Portu-
guesa (CEP) no último Sínodo dos Bispos, que de-
correu no Vaticano, consideram que os trabalhos 
convocados pelo Papa deixaram clara a necessida-
de de uma aposta clara nos jovens, nas comunida-
des católicas. “Seria uma oportunidade perdida se 
assim não fosse, a Igreja em Portugal voltar a olhar 
para os jovens nesta nova perspetiva que é, em 
primeiro lugar, valorizar o papel dos jovens como 
uma parte importante da Igreja, como sujeitos da 

ação pastoral”, disse o presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Minis-
térios, D. António Augusto Azevedo.  

D. Joaquim Mendes, presidente da Comissão Episcopal do Laicado e Família, 
sublinhou, por sua vez, que a transmissão da fé, hoje, “não se faz tanto, às ve-
zes, pelos meios tradicionais, da família”, mas são os jovens que evangelizam 
outros jovens. “Mesmo na minha experiência pastoral, dou-me conta de que os 
jovens que eu crismo, muitas vezes, chegaram ao percurso para o Crisma trazi-
dos por outros jovens”, precisa. 

Para D. António Augusto Azevedo, a preocupação passa agora por “reunir as 
pessoas” para decidir “que passos dar para aplicar este Sínodo”. “No caso con-
creto dos jovens, e na questão fundamental que é a questão da fé e com a sua 
consequência que é o despertar para a dimensão vocacional, digamos que tudo 
isso deve significar uma conversão”. Já D. Joaquim Mendes reforça a “ideia mui-
to forte” do acompanhamento, de haver recursos disponíveis para a formação 
de acompanhadores. “Os jovens pedem à Igreja que acompanhe, qualifique e 
amplie esta realidade, para que jovens possam acompanhar outros jovens. Para 
isso, é preciso que a Igreja lhes dê atenção e os acompanhe, os forme, caminhe 
com eles”. 

 

in www.ecclesia.pt 
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Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 11 nov. 
32º domingo do Tempo Comum  

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

Segunda-feira | 12 nov. 
São Josafat 

———————— ———————— 

Terça-feira | 13 nov. ———————— Eucaristia às 19:00h 
cartório até às 20:00h 

Quarta-feira | 14 nov. Eucaristia às 19:00h 
cartório até às 20:00h ———————— 

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

Sexta-feira | 16 nov. Eucaristia às 09:30h ———————— 

Sábado | 17 nov. Eucaristia às 18:00h Não há Eucaristia 
no Centro de  Oração 

DOMINGO | 18 nov. 
33º domingo do Tempo Comum  

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

- Visita aos doentes e idosos: Paróquia de Gaula, dias 13, 15 e 16 de novem-
bro. 
- Encontro de crianças da ACR, salão paroquial da Lombada no próximo 
sábado, dia 17 de novembro às 17:00h e dia 18 de novembro no Centro Pa-
roquial da Ribeira Brava, às 15:30h. 
- 2º dia Mundial dos Pobres,  domingo, 18 de novembro. 
- 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. 
- Bênção dos crucifixos, domingo da Festa de Cristo Rei,  25 de novembro 
nas eucaristias. 
- Reunião de catequistas da Paróquia da Lombada, terça-feira, 27 de no-
vembro às 20:00h, no salão paroquial. 


