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nº 17 - 19 de março de 2017 -  3ª semana da Quaresma 

24 horas para o Senhor dias 24 e 25 de março: 
 início às 18:00h na Igreja de  Gaula e às 19:30h na Capela de São Pedro. 

Pai Nosso… uma oração útil! 
 

Neste domingo, as crianças do 2º ano da catequese das Pa-
róquias de Gaula e da Lombada vão celebrar a Festa do Pai 
Nosso. Nesta celebração dar-se-á destaque à «Oração do 
Senhor», uma oração que Jesus ensinou aos apóstolos, diri-
gida ao Pai, e que, segundo o Papa Francisco, é a pedra an-
gular da oração. Esta oração deve ser rezada com humildade 
e simplicidade no coração para que possa modificar a nossa 
vida, ou seja, o Pai-Nosso tem de ser vivido! Será inútil dizer 

“Pai Nosso”, se não vivo como filho de Deus, fechando o meu coração ao amor. 
Será inútil dizer “que estais nos céus”, se os meus valores são os bens da terra. 
Será inútil dizer “santificado seja o Vosso Nome”, se penso apenas em ser cristão 
por medo, superstição e comodismo. Será inútil dizer “venha a nós o Vosso Rei-
no”, se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de tudo o que é supérfluo e fútil. Será 
inútil dizer “Seja feita a Vossa vontade aqui na terra como no céu”, se no fundo, o 
que eu desejo mesmo, é que todos os MEUS desejos se realizem. Será inútil dizer 
“o pão nosso de cada dia nos dai hoje”, se prefiro acumular riquezas, desprezan-
do os meus irmãos que passam privações e esbanjo o que tenho. Será inútil dizer 
“perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendi-
do”, se não me importo de ferir, ser injusto, caluniar, oprimir e magoar os que 
atravessam o meu caminho. Será inútil dizer “livrai-nos do mal”, se por minha 
própria vontade procuro os prazeres materiais, e se tudo o que é proibido me 
seduz. Será inútil dizer “Ámen!”, porque sabendo que sou assim, continuo as mi-
nhas omissões e nada faço para me transformar. Façamos do “Pai Nosso” uma 
oração útil e verdadeiramente vivida. 

Susana Vieira - Paróquia de Gaula 
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3º Domingo da Quaresma3º Domingo da Quaresma   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Jo 4, 5-42 
 

Naquele tempo, chegou Jesus a uma cidade da Samaria, chamada 
Sicar, junto da propriedade que Jacob tinha dado a seu filho José, 
onde estava o poço de Jacob. Jesus, cansado da caminhada, sen-
tou-Se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mu-
lher da Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: «Dá-Me de beber». 
Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Respondeu-
Lhe a samaritana: «Como é que Tu, sendo judeu, me pedes de 
beber, sendo eu samaritana?». De facto, os judeus não se dão com 
os samaritanos. Disse-lhe Jesus: «Se conhecesses o dom de Deus e 
quem é Aquele que te diz: ‘Dá-Me de beber’, tu é que Lhe pedirias 
e Ele te daria água viva». Respondeu-Lhe a mulher: «Senhor, Tu 
nem sequer tens um balde e o poço é fundo: donde Te vem a água 
viva? Serás Tu maior do que o nosso pai Jacob, que nos deu este 

poço, do qual ele mesmo bebeu, com os seus filhos e os seus rebanhos?». Disse-lhe Jesus: 
«Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que 
Eu lhe der nunca mais terá sede: a água que Eu lhe der tornar-se-á nele uma nascente que 
jorra para a vida eterna». «Senhor, – suplicou a mulher – dá-me dessa água, para que eu 
não sinta mais sede e não tenha de vir aqui buscá-la. Vejo que és profeta. Os nossos pais 
adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar». Disse-lhe 
Jesus: «Mulher, acredita em Mim: Vai chegar a hora em que nem neste monte nem em 
Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis; nós adoramos o que conhece-
mos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vai chegar a hora – e já chegou – em que os 
verdadeiros adoradores hão-de adorar o Pai em espírito e verdade, pois são esses os ado-
radores que o Pai deseja. Deus é espírito e os seus adoradores devem adorá-l’O em espírito 
e verdade». Disse-Lhe a mulher: «Eu sei que há-de vir o Messias, isto é, Aquele que chamam 
Cristo. Quando vier há-de anunciar-nos todas as coisas». Respondeu-lhe Jesus: «Sou Eu, 
que estou a falar contigo». Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus, por 
causa da palavra da mulher. Quando os samaritanos vieram ao encontro de Jesus, pediram
-Lhe que ficasse com eles. E ficou lá dois dias. Ao ouvi-l’O, muitos acreditaram e diziam à 
mulher: «Já não é por causa das tuas palavras que acreditamos. Nós próprios ouvimos e 
sabemos que Ele é realmente o Salvador do mundo».  

 

A “água viva” de que Jesus fala, faz-nos pensar no baptismo. Para cada 
um de nós, esse foi o começo de uma caminhada com Jesus… Nessa altu-
ra acolhemos em nós o Espírito que transforma, que renova, que faz de 
nós “filhos de Deus” e que nos leva ao encontro da vida plena e definitiva. 
A minha vida de cristão tem sido, verdadeiramente, coerente com essa 
vida nova que então recebi? O compromisso que então assumi é algo es-
quecido e sem significado, ou é uma realidade que marca a minha vida, 
os meus gestos, os meus valores e as minhas opções?  

in www.dehonianos.org 
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17 - Há algum sentido e progresso na História?  
 

A salvação (= perfeição definitiva, felicidade perfeita), 
que nos foi oferecida por Jesus Cristo, não é alcançável 
apenas para poucos Homens. Deus quer a salvação de 
todos. Esta salvação liberta o Homem em todas as suas 
dimensões: como corpo e espírito, na sua história ter-

rena, pessoal e social, e para sempre no Céu. Esta salvação irrompe já na 
História, portanto, neste tempo no qual nos encontramos; no entanto, só 
alcançará a sua perfeição na eternidade. Por isso deve criticar-se todas as 
ideologias políticas que prometem a salvação já para esta terra. No entan-
to, porque somente no Céu é que vamos encontrar 
o paraíso, isso não significa consolação nem despre-
zo do mundo. Pelo contrário, a partir da esperança 
na vida eterna podemos modelar o mundo, aqui e 
agora, na justiça e no amor. Nada do que aqui e ago-
ra fazemos é inútil, mas é assumido e tem conse-
quências para a eternidade. 

Mensagem quaresmal  do Bispo do Funchal 
 

D. António Carrilho disse na celebração de Quarta-
feira de Cinzas que “perante os problemas huma-
nos e sociais, que hoje preocupam a Igreja e a soci-
edade, todos somos chamados a estarmos atentos 
uns aos outros, a não nos mostrarmos alheios e 
indiferentes ao destino dos irmãos, a prestarmos 
atenção ao bem do outro e a todo o seu bem.” 

 Na sua homilia, citou a mensagem do Papa Francisco  com o tema “A 
Palavra é um dom. O outro é um dom”, em que “o Santo Padre alerta-nos 
para uma atenção maior e sempre vigilante ao grito dos mais pobres e 
dos marginalizados, que encontramos nos caminhos da nossa vida, como 
Lázaro, à espera de ajuda, de acolhimento, compreensão e amor”. 

D. António Carrilho anunciou ainda que a “renúncia quaresmal” deste 
ano será para o “Fundo Social Diocesano”, para ajudar “famílias carenci-
adas de emigrantes”; e também para “ajudar a população do Sudão do 
Sul”, correspondendo a um apelo do Papa. 

 

in http://www.diocesedofunchal.com 



Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 19-03 
3º domingo da Quaresma 

10:30h 
Festa do Pai Nosso 

9:15h 
Festa do Pai Nosso 

Segunda-Feira | 20-03 
S. José, esposo de Maria 

———————— ———————— 

———————— 18:00h 
Não há Cartório 

Terça-Feira | 21-03  
O pároco, estará em confissões na Paróquia das Eiras. 

Quarta-Feira | 22-03  

9:30h 
Cartório até às 11h 

———————— 

O pároco, estará em confissões na Paróquia do Caniço. 

Quinta-Feira | 23-03 
15:00h  

na capela do Lar ———————— 

Sexta-Feira | 24-03 

Via Sacra e missa 
Início das 24h para o Senhor 

18:00h 

Via Sacra e missa 
Início das 24h para o Senhor 

19:30h 

Sábado | 25-03 
Anunciação do Senhor 

18:00h 
Encerramento das 24h para 

o Senhor 

19:30h 
Encerramento das 24h para o 

Senhor 

DOMINGO | 26-03 
4º domingo da Quaresma 

10:30h 
Festa da Esperança 9:15h 

19 a 26 de março de 2017 

Responsável: Pároco; Colaboradores: Leigos das paróquias de Gaula e Lombada 
Morada: Sítio do Povo, 9100-070, Gaula 

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 

- Oiça hoje a edição semente|rádio nas nossas páginas de Facebook. 
- Mudança para o horário de verão: à 01:00h do domingo, dia 26 de março, avan-
ça uma hora. 
- Dia Diocesano do oficinista, domingo, 26 de março, no convento de Santa Clara. 
Programa no placar da Igreja para os oficinistas de Gaula.  
- Pedimos aos mordomos de 2017, das visitas pascais, da Paróquia de Gaula, para 
colocarem o seu nome e contacto, na folha que se encontra na entrada da Igreja. 
- Confissões:  quarta-feira, 05 de abril, das 19:00h às 20:00h. 
- Aviso: Os horários das eucaristias semanais, poderão ser alterados, devido à 
solicitação do pároco, para ajudar nas confissões das paróquias do arciprestado. 
Obrigado pela compreensão.  


