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O Santo do “deserto” 
 

Celebrou a Igreja, na quinta-
feira passada, dia 17 de Janeiro, 
o dia de Santo Antão, também 
conhecido como Santo Antão 
do Deserto, Santo Antão do 
Egito, entre outros. 

A vida de Santo Antão foi 
relatada por Santo Atanásio de 
Alexandria e segundo este, San-

to Antão terá nascido no Egito, no ano 251 e falecido em 356, com 105 
anos de idade. 

Nascido e criado numa família cristã, Santo Antão perde os pais muito 
novo, com cerca de 20 anos. Um dia ao passar por uma igreja, lia-se o 
Evangelho e, ao ouvir a passagem em que Jesus aconselha o jovem rico 
“Se queres ser perfeito, vende tudo o que tens... Depois vem e segue-
me” (Mateus 19, 21-22), Santo Antão decide distribuir todos os seus bens 
aos pobres e vai viver como eremita no deserto da Tebaida, na margem 
oriental do rio Nilo. Lá, sofreu muitas tentações, muitas mais que Jesus, 
mas a todas resistiu, por amor a Deus, orando, jejuando e sobretudo silen-
ciando, escutando Deus no seu coração…mas não deixando, quando ne-
cessário, de ir ao encontro daqueles que sabia que dele precisavam. 

E nós? Será que não deveríamos também fazer silêncios, interpor de-
sertos na nossa vida? Deserto, significa tempo de paragem, revisão, mu-
dança, escuta. No silêncio, aprendemos a escutar o outro. No nosso mun-
do há muito barulho, muita correria, muita agitação. Há palavras a mais e 
silêncios a menos. É preciso parar - pensar… avaliar êxitos e fracassos… 
silenciar… - e ouvir a voz do silêncio. E nesse silêncio, ouvir a voz de Deus 
e as respostas que Ele tem para nós. 

 
Anabela Aveiro - Paróquia  de Gaula 

 

D. Nuno Brás, Bispo eleito do Funchal 
Tomada de Posse da Diocese do Funchal 

Domingo | 17 de fevereiro | 16:00h  
Sé do Funchal 
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2º domingo do Tempo Comum  

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Jo 2, 1-11 

 
 

Naquele tempo, realizou-se um casamento 
em Caná da Galileia e estava lá a Mãe de 
Jesus. Jesus e os seus discípulos foram 
também convidados para o casamento. A 
certa altura faltou o vinho. Então a Mãe de 
Jesus disse-Lhe: «Não têm vinho». Jesus 
respondeu-Lhe: «Mulher, que temos nós 
com isso? Ainda não chegou a minha ho-
ra». Sua Mãe disse aos serventes: «Fazei 
tudo o que Ele vos disser». Havia ali seis 
talhas de pedra, destinadas à purificação 
dos judeus, levando cada uma de duas a 
três medidas. Disse-lhes Jesus: «Enchei es-
sas talhas de água». Eles encheram-nas até 
acima. Depois disse-lhes: «Tirai agora e le-

vai ao chefe de mesa». E eles levaram. Quando o chefe de mesa 
provou a água transformada em vinho, – ele não sabia de onde 
viera, pois só os serventes, que tinham tirado a água, sabiam – 
chamou o noivo e disse-lhe: «Toda a gente serve primeiro o vinho 
bom e, depois de os convidados terem bebido bem, serve o infe-
rior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora». Foi assim que, em 
Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus milagres. Manifestou a 
sua glória e os discípulos acreditaram n’Ele. 

 
 

Quando a relação com Deus assenta num jogo intrincado de ritos 
externos, de regras e de obrigações que é preciso cumprir, a religi-
ão torna-se um pesadelo insuportável que tiraniza e oprime. Ora, 
Jesus veio revelar-nos Deus como um Pai bondoso e terno, que fica 
feliz quando pode amar os seus filhos. É esse o “vinho” que Jesus 
veio trazer para alegrar a “aliança”: o “vinho” do amor de Deus, 
que produz alegria e que nos leva à festa do encontro com o Pai e 
com os irmãos. A nossa “religião” é isto mesmo – o encontro com o 
Jesus que nos dá o vinho do amor? 

O que é que os nossos olhos e os nossos lábios revelam aos ou-
tros: a alegria que brota de um coração cheio de amor, ou o medo e 
a tristeza que brotam de uma religião de pesadelo, de leis e de me-
do? 

Com qual das personagens que participam da “boda” nos identi-
ficamos: com o chefe de mesa, comodamente instalado numa religi-
ão estéril, vazia e hipócrita, com a “mulher”/mãe que pede a Jesus 
que resolva a situação, ou com os “serventes” que vão fazer “tudo 
o que Ele disser” e colaborar com Jesus no estabelecimento da no-
va realidade? 

 

in www.dehonianos.org 
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96 - O princípio da subsidiariedade aplica-se tam-
bém na política? 
 

Sim. A aplicação do princípio de subsidiariedade é im-
perativa quando se trata, por exemplo, da configuração 
das relações dos Estados nacionais com as Nações Uni-
das. Só nos casos em que um Estado nacional não pode 
por si mesmo resolver um problema é que as Nações 
Unidas podem chamar a si a 

competência. Algo semelhante acontece também 
na relação dos Estados europeus com a União Euro-
peia, concretamente com a Comissão Europeia. To-
davia, pode em princípio dar-se situações em que 
uma instância superior deva intervir, quando Esta-
dos invadem outros, quando o direito internacional 
é desprezado ou direitos humanos desrespeitados. 

D. Nuno Brás nomeado Bispo do Funchal  

Natural do Vimeiro, no concelho 
da Lourinhã, D. Nuno Brás nas-
ceu no dia 12 de maio de 1963. 
Frequentou os Seminários Maio-
res do Patriarcado de Lisboa 
(Almada e Olivais), entre os anos 
1980 e 1987, e foi ordenado sa-
cerdote pelo Cardeal-Patriarca D. 
António Ribeiro, a 4 de julho de 
1987. 
Foi vigário paroquial na Paróquia 
de Nossa Senhora dos Anjos, em 
Lisboa, redator, editor e diretor 

do Jornal Voz da Verdade, reitor do Pontifício Colégio Português, em 
Roma, formador e depois reitor no Seminário dos Olivais. Ainda em 
Roma foi correspondente da Rádio Renascença. 

D. Nuno Brás era até agora bispo Auxiliar de Lisboa, nomeação que 
recebeu do Papa Bento XVI em 2011. Integra a Comissão Episcopal da 
Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais 
da Igreja Católica em Portugal, e mais recente-
mente, a 13 de julho de 2016, foi nomeado mem-
bro da Secretaria para a Comunicação da Santa 
Sé. Desde março do ano passado que D. Nuno 
Brás coordena a secção das Comunicações Soci-
ais da Comissão para Evangelização e Cultura, 
organismo do Conselho das Conferências Episco-
pais da Europa (CCEE). 



20 a 27 de janeiro de 2019 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 20 jan. 
2º domingo do Tempo Comum  

Eucaristia às 10:30h 
 

Festa de Santo Antão 
Eucaristia às 09:15h 

Segunda-feira | 21 jan. 
Santa Inês 

———————— ———————— 

Terça-feira | 22 jan. ———————— Não há Eucaristia  
não há cartório 

Quarta-feira | 23 jan. 
Eucaristia às 08:30h 

não há cartório ———————— 

Quinta-feira | 24 jan. 
S. Francisco de Sales 

Eucaristia às 15:00h  
na capela do Lar ———————— 

Sexta-feira | 25 jan. 
Conversão de São Paulo 

Eucaristia às 08:30h ———————— 

Sábado | 26 jan. 
Eucaristia às 18:00h 
Batismo às 16:00h 

Eucaristia às 19:30h 
no Centro de Oração 

DOMINGO | 27 jan. 
3º domingo do Tempo Comum  

Eucaristia às 10:30h 

Festa das  
Bem-Aventuranças 

Eucaristia às 09:15h 
Festa das  

Bem-Aventuranças 

- Semana de atualização dos Leigos e Religiosos: 22 a 24 de janeiro, na Igreja 
do Colégio, no Funchal, às 19:30h. Inscrições em www.diocesedofunchal.com. 
- Semana de atualização do Clero: 22 a 25 de janeiro, no Seminário Diocesano 
do Funchal, com a participação do pároco. 
- Semana de oração pela unidade dos cristãos de 18 a 25 de janeiro. 
- Dia 02 de fevereiro (sábado) celebramos a Festa da Apresentação do Senhor 
ou Senhora das Candeias, com a bênção das velas no adro e uma pequena 
procissão até a Igreja onde celebraremos a Eucaristia: Igreja de Gaula às 
18:00h e Capela de São Pedro às 19:30h. 
- No sábado, dia 09 de fevereiro, a missa vespertina na Igreja de Gaula, será 
alterada para às 15:30h.  
- 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€.  

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. 
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