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Maria caminho de Bênção e de Paz 
 

O bispo do Funchal presidiu na passada terça-
feira, dia 1 de janeiro, na Sé do Funchal, à celebra-
ção da Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus.  

“No limiar do novo ano, ainda na oitava do Na-
tal, a Igreja convida-nos a mergulhar com Maria na 
contemplação do admirável mistério da encarna-
ção do Verbo de Deus. Jesus, o Príncipe da Paz, es-
tá entre nós na fragilidade de uma criança”. Ele, 
“oferece-nos a riqueza do seu imenso amor”, para 
“nos apoiar a todos, pobres e ricos, santos e peca-
dores”. Ele “vem abençoar-nos e iluminar as trevas 
dos nossos corações e da nossa história, libertar-

nos dos nossos medos e das nossas angústias”. É Ele que “tem a chave 
da nossa felicidade”, que “abre os nossos corações ao sol da esperan-
ça e da Paz”. 

Numa alusão à palavra proclamada, D. António frisou que Maria 
“põe em relevo a humanização do Verbo de Deus, o filho unigénito do 
Pai” e “tornou-se para nós bênção e medianeira de todas as graças, Ela 
faz acontecer a plenitude dos tempos, dando à luz o Filho de Deus”. 
No que concerne ao Dia Mundial da Paz, D. António aludiu à mensa-
gem do Papa Francisco ‘A boa política está ao serviço da paz’, referin-
do que o mesmo se “dirigiu à comunidade internacional sublinhando o 
dever e a necessidade de exercer um bom serviço político”. Com esta 
atitude as palavras do Santo Padre, “leva-nos a refletir sobre alguns 
aspetos fundamentais, para que seja possível viver-se em harmonia e 
construir a paz”. O prelado lembrou ainda que “o Papa evoca as bem-
aventuranças da política do cardeal vietnamita Francisco Van Thuan, 
falecido em 2002: Bem aventurado o político que trabalha para o bem 
comum e não para os próprios interesses”. 

 
 

in jornaldamadeira.com 

FESTA DE SANTO ANTÃO 2019 
Paróquia de Gaula 

20 de janeiro | 10:30h com procissão 
Bênção dos animais às 12:00h, no adro da igreja. 
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Domingo da Epifania do Senhor 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 2, 1-12 

 
 

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos 
dias do rei Herodes, quando chegaram a Jeru-
salém uns Magos vindos do Oriente. «Onde es-
tá – perguntaram eles – o rei dos judeus que 
acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no 
Oriente e viemos adorá-l’O». Ao ouvir tal notí-
cia, o rei Herodes ficou perturbado e, com ele, 
toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os 
príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e 
perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. 
Eles responderam: «Em Belém da Judeia, por-
que assim está escrito pelo Profeta: ‘Tu, Belém, 
terra de Judá, não és de modo nenhum a me-

nor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, 
que será o Pastor de Israel, meu povo’». Então Herodes mandou 
chamar secretamente os Magos e pediu-lhes informações precisas 
sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou
-os a Belém e disse-lhes: «Ide informar-vos cuidadosamente acerca 
do Menino; e, quando O encontrardes, avisai-me, para que também 
eu vá adorá-l’O». Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a 
estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua frente e parou so-
bre o lugar onde estava o Menino. Ao ver a estrela, sentiram grande 
alegria. Entraram na casa, viram o Menino com Maria, sua Mãe, e, 
prostrando-se diante d’Ele, adoraram-n’O. Depois, abrindo os seus 
tesouros, ofereceram-Lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E, avisa-
dos em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressa-
ram à sua terra por outro caminho. 

 
 

Em primeiro lugar, meditemos nas atitudes das várias persona-
gens que Mateus nos apresenta em confronto com Jesus: os 
“Magos”, Herodes, os príncipes dos sacerdotes e os escribas do po-
vo … Diante de Jesus, eles assumem atitudes diversas que vão des-
de a adoração (os “Magos”) até à rejeição total (Herodes), passan-
do pela indiferença (os sacerdotes e os escribas: nenhum deles se 
preocupou em ir ao encontro desse Messias que eles conheciam 
bem das Escrituras). Identificamo-nos com algum destes grupos? 
Não é fácil “conhecer as Escrituras”, como profissionais da religião 
e, depois, deixar que as propostas e os valores de Jesus nos passem 
ao lado?  

Os “Magos” são apresentados como os “homens dos sinais”, 
que sabem ver na “estrela” o sinal da chegada da libertação. Somos 
pessoas atentas aos “sinais” – isto é, somos capazes de ler os acon-
tecimentos da nossa vida e da história do mundo à luz de Deus? Pro-
curamos perceber nos “sinais” a vontade de Deus?  

in www.dehonianos.org 
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94 - Que significa bem comum para os pobres? 
 

Ou os pobres estão no coração da Igreja, ou então a 
Igreja trai a sua missão. Na Constituição Pastoral Gaudi-
um et spes, o Concílio fala implicitamente de uma opção 
preferencial pelos pobres (cf. GS, n.º 1). Daqui resulta a 
obrigação social central de cada um e de toda a Igreja de 
assumir especialmente as necessidades daqueles que se 
encontram nas periferias da sociedade. As bem-

aventuranças do sermão da montanha, a própria pobreza de Jesus e a sua 
amorosa atenção pelos pobres indicam-nos o ca-
minho. Empenhar-se a favor dos excluídos é uma 
missão imediata de Jesus: “Todas as vezes que 
fizestes isto a um dos menores dos meus irmãos, 
foi a Mim que o fizestes.” (Mt 25,40) Todavia, Je-
sus adverte contra a representação ideológica de 
que seria possível remover totalmente a pobreza 
do mundo (Mt 26,11). Só com a segunda vinda de 
Cristo é que isso será possível; antes dela, seria 
pedir aos Homens mais do que eles poderiam dar. 

ANÚNCIO DAS CELEBRAÇÕES MÓVEIS 2019  

 

 

 

 

 

 

Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e manifestar-se-á 
sempre no meio de nós, até à sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas 
vicissitudes do tempo recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O 
centro de todo o ano litúrgico, é o Tríduo do Senhor crucificado, sepultado e 
ressuscitado, que culminará no domingo da Páscoa, este ano a 21 de abril. 
Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este gran-
de acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da Pás-
coa derivam todos os dias santos: as Cinzas, início da Quaresma, a 06 de 
março; a Ascensão do Senhor, a 02 de junho; o Pentecostes a 09 de junho; o 
primeiro domingo do Advento, a 01 de dezembro. Também nas festas da 
Santa Mãe de Deus (Nossa Senhora de Fátima a 13 de maio e Nossa Senhora 
da Luz a 15 de setembro), dos Apóstolos (São Pedro a 29 de junho), dos 
Santos (Santo Antão a 20 de janeiro) e na Comemoração dos Fiéis Defuntos, 
a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo, que 
era, que é e que há-de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pe-
los séculos dos séculos. R. Amen 



06 a 13 de janeiro de 2019 

Responsável: Pároco; Colaboradores: Leigos das paróquias de Gaula e Lombada 
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Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 06 jan. 
Epifania do Senhor 

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

Segunda-feira | 07 jan. ———————— ———————— 

Terça-feira | 08 jan. ———————— Eucaristia às 19:00h 
cartório até às 20:00h 

Quarta-feira | 09 jan. 
Eucaristia às 19:00h 
cartório até às 20:00h ———————— 

Quinta-feira | 10 jan. 
Eucaristia às 15:00h  

na capela do Lar ———————— 

Sexta-feira | 11 jan. Eucaristia às 09:30h ———————— 

Sábado | 12 jan. Eucaristia às 18:00h 
Eucaristia às 19:30h 
no Centro de Oração 

DOMINGO | 13 jan. 
Baptismo do Senhor 

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

- Renúncia do Advento: Neste domingo, dia 06 de janeiro (Epifania do Se-
nhor) o ofertório é destinado, ao Fundo Social Diocesano (FSD) e à ajuda 
às crianças da Síria, através da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS), 
mais precisamente da campanha ‘Deixe-me viver a minha infância’, que 
“procura auxiliar diretamente crianças e jovens traumatizados pela guer-
ra”. 
- Semana de atualização do Clero, Leigos e Religiosos: 22 a 24 de janeiro. 
- 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 


