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Dia da Sagrada Família 
 

Jesus, Maria e José, uma família de há mais de 
dois mil anos e tão semelhante a muitas das nos-
sas famílias. Na família de Nazaré, viveu-se o amor 
incondicional. Amor disposto a aceitar as diferen-
ças e as falhas de cada um. É neste amor que se 
aprende o sentido da união, do trabalho, do sacri-
fício…  É esse amor que é semente a germinar no 
coração de cada filho e que se transformará em 
partilha ao longo da sua vida.  

A família, seja ela pequena ou grande, só com 
mães ou só com pais, só com irmãos ou só com 
avós, é essa a família que é porto seguro nos mo-

mentos de maior turbulência da nossa vida. É o abrigo que nos acolhe 
em todos os momentos e que nos restitui as forças para seguirmos a 
caminhada.  

Que, à imagem da família de Nazaré, se celebre em cada lar a famí-
lia! Se sinta o amor do pai, o aconchego da mãe, a dedicação dos filhos, 
o carinho dos irmãos. Concluo com uma parte da oração pela família, 
da autoria do padre Zezinho, de que gosto particularmente e que tra-
duz o sentido de família: 

 

“Que marido e mulher tenham força de amar sem medida 
Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão 
Que as crianças aprendam no colo, o sentido da vida 
Que a família celebre a partilha do abraço e do pão! 
 

Que a família comece e termine sabendo onde vai 
E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai 
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor 
E que os filhos conheçam a força que brota do amor!” 
 
 

Ana Paula Jardim - Paróquia  da Lombada 

EUCARISTIA DE ANO NOVO 
Terça-feira, 01 de janeiro  

10:00h na Capela de São Pedro 
11:00h na Igreja de Gaula 
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Domingo da Sagrada Família 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Lc 2, 41-52 
 

 

Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusa-
lém, pela festa da Páscoa. Quando Ele fez doze 
anos, subiram até lá, como era costume nessa 
festa. Quando eles regressavam, passados os 
dias festivos, o Menino Jesus ficou em Jerusa-
lém, sem que seus pais o soubessem. Julgando 
que Ele vinha na caravana, fizeram um dia de 
viagem e começaram a procurá-l’O entre os pa-
rentes e conhecidos. Não O encontrando, vol-
taram a Jerusalém, à sua procura. Passados 
três dias, encontraram-n’O no templo, sentado 
no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes 
perguntas. Todos aqueles que O ouviam esta-

vam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. 
Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados; e sua Mãe disse-
Lhe: «Filho, porque procedeste assim connosco? Teu pai e eu an-
dávamos aflitos à tua procura». Jesus respondeu-lhes: «Porque Me 
procuráveis? Não sabíeis que Eu devia estar na casa de meu Pai?». 
Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus 
desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua Mãe 
guardava todos estes acontecimentos em seu coração. E Jesus ia 
crescendo em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e 
dos homens. 

 
 

Para Jesus, a prioridade fundamental a que tudo se subjuga (até 
a família) é o projeto de Deus, o plano que Deus tem para cada pes-
soa. Se os planos dos pais e os planos de Deus entram em choque, 
quais devem prevalecer? 

Anima-nos o mesmo entusiasmo de Jesus pela Palavra de Deus? 
Somos capazes de esquecer outros interesses legítimos para nos 
dedicarmos à escuta, à reflexão e à discussão da Palavra? Vemos 
nela um meio privilegiado de conhecer o projecto que Deus tem pa-
ra nós? 

Maria e José não fizeram cenas diante da resposta “irreverente” 
de Jesus. Aceitaram que o jovem Jesus não lhes pertencia exclusiva-
mente: Ele tinha a sua identidade e a sua missão próprias. É assim 
que nos situamos face àqueles com quem partilhamos a experiência 
familiar? 

A nossa família potencia o nosso crescimento, abrindo-nos hori-
zontes e levando-nos ao encontro do mundo, ou fecha-nos num es-
paço cómodo mas limitado, onde nos mantemos eternamente de-
pendentes? 

 

in www.dehonianos.org 
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93 - De que bens precisam os Homens para pode-
rem ser produtivos? 
 

Atualmente, há o dever de uma utilização produtiva 
da propriedade não apenas a respeito dos solos ou de 
capitais, mas também e cada vez mais a respeito do sa-
ber técnico, portanto, do que se pode chamar proprie-
dade intelectual. O bem-estar dos países industrializados 
baseia-se cada vez mais neste 

tipo de propriedade, ao passo que a propriedade em 
solos ou matérias-primas é cada vez menos impor-
tante (CA, 32). Um exemplo é o acesso às sementes, 
que corre o risco de ser controlado por grupos. Sem 
um direito geral de acesso a estes bens, não se pode 
realizar o bem comum. Bem comum global significa 
que também os habitantes dos países pobres devem 
poder participar na inovação. 

ORDENAÇÕES DIACONAIS NA NOSSA DIOCESE 

Domingo, 30 de dezembro, às 16:00h, na Sé do Funchal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in www.diocesedofunchal.com 

André Pinheiro 

Paróquia  

de Santo António 

Marco Abreu 

Paróquia  

do Curral das Freiras 



30 de dezembro de 2018 a 06 de janeiro de 2019 

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. 

 

Tiragem de 250 exemplares / Distribuição Gratuita 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 30 dez. 
Sagrada Família 

Eucaristia às 10:30h 
BÊNÇÃO DAS FAMÍLIAS 

Eucaristia às 09:15h 
BÊNÇÃO DAS FAMÍLIAS 

Segunda-feira | 31 dez. Eucaristia às 09:30h ———————— 

Terça-feira | 01 jan. 
Santa Maria, Mãe de Deus 

Eucaristia às 11:00h Eucaristia às 10:00h 

Quarta-feira | 02 jan. 
São Basílio e São Gregório 

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

Quinta-feira | 03 jan. 
Eucaristia às 15:00h  

na capela do Lar ———————— 

Sexta-feira | 04 jan. Eucaristia às 09:30h ———————— 

Sábado | 05 jan. Eucaristia às 18:00h 
Não há Eucaristia  
no Centro de Oração 

DOMINGO | 06 jan. 
Epifania do Senhor 

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

- Renúncia do Advento: No domingo, dia 06 de janeiro (Epifania do Se-
nhor) o ofertório será destinado, ao Fundo Social Diocesano (FSD) e à 
ajuda às crianças da Síria, através da Fundação Ajuda a Igreja que Sofre 
(AIS), mais precisamente da campanha ‘Deixe-me viver a minha infância’, 
que “procura auxiliar diretamente crianças e jovens traumatizados pela 
guerra”. 
- Festa de Santo Antão na Paróquia de Gaula, dia 20 de janeiro, domingo. 
- Viagem paroquial à Irlanda, de 19 a 26 de agosto de 2019. Inscrições com 
o pároco até 15 de maio de 2019. Preço por pessoa em quarto duplo: 
1865,00€ e em single: +268,00€.  
 

A equipa da “Semente” deseja-vos  
um feliz ano novo de 2019 


