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Visita aos doentes e idosos na Paróquia da Lombada 
07 a 09 de março 

 

Redescobrir o dom  
 

Iniciámos no passado dia um de março, Quarta-feira 
de Cinzas, o itinerário quaresmal de quarenta dias que 
nos conduz à grande celebração da Ressurreição do 
Senhor Jesus. É um tempo forte de graça oferecida 
por Deus à sua Igreja e de conversão em cada um de 
nós e na comunidade cristã. Todos temos necessidade 
de nos aperfeiçoar, de melhorar e progredir na nossa 
vivência cristã, mediante maior aproximação a Deus, 

mais confiante adesão ao evangelho e maior abertura de coração aos irmãos. O 
Papa Francisco escreveu uma mensagem para a Quaresma de 2017 sob o título “A 
Palavra é dom. O outro é dom”. Convida-nos a meditar a conhecida parábola 
evangélica do pobre Lázaro e do rico avarento (cf. Lc 16, 19-31). Neste texto, o evan-
gelho de S. Lucas leva-nos a refletir sobre as nossas relações com Deus e com os 
outros, particularmente com os que sofrem qualquer espécie de pobreza. Por 
isso, reconheçamos o outro como dom e partilhemos pois “a Quaresma é um 
tempo propício para abrir a porta a cada necessitado e nele reconhecer o rosto 
de Cristo”. Esta é a primeira afirmação fundamental do Papa ao debruçar-se so-
bre a personagem do pobre Lázaro, símbolo de todo o homem necessitado, feri-
do, humilhado, ignorado, descartado. Redescubramos também o dom da Palavra 
de Deus. “A Quaresma é o tempo favorável para nos renovarmos encontrando 
Cristo vivo na sua Palavra, nos Sacramentos e no próximo”, é outra afirmação do 
Papa como caminho quaresmal. Segundo esta lógica, interroguemo-nos: dou es-
paço e tempo a Deus na minha vida de cada dia? Deixo que Ele fale ao meu cora-
ção? Celebro com alegria o dom do perdão no sacramento? Testemunho e parti-
lho com os outros os dons de Deus? Santa Quaresma para todos.  

Padre Hélder Gonçalves 
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1º Domingo da Quaresma1º Domingo da Quaresma   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 4, 1-11           
 

Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao 
deserto, a fim de ser tentado pelo Diabo. Jejuou 
quarenta dias e quarenta noites e, por fim, teve fo-
me. O tentador aproximou-se e disse-lhe: «Se és Fi-
lho de Deus, diz a estas pedras que se transformem 
em pães». Jesus respondeu-lhe: «Está escrito: ‘Nem 
só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que 
sai da boca de Deus’». Então o Diabo conduziu-O à 
cidade santa, levou-O ao pináculo do templo e disse-
Lhe: «Se és Filho de Deus, lança-Te daqui abaixo, 
pois está escrito: ‘Deus mandará aos seus Anjos que 
te recebam nas suas mãos, para que não tropeces 

em alguma pedra’». Respondeu-lhe Jesus: «Também está escrito: ‘Não tenta-
rás o Senhor teu Deus’». De novo o Diabo O levou consigo a um monte muito 
alto, mostrou-Lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-Lhe: «Tudo 
isto Te darei, se, prostrado, me adorares». Respondeu-lhe Jesus: «Vai-te, Sata-
nás, porque está escrito: ‘Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás 
culto’». Então o Diabo deixou-O e aproximaram-se os Anjos e serviram-n'O. 

 
 

A questão essencial que a Palavra de Deus hoje nos propõe é, portanto, esta: 
Jesus recusou, de forma absoluta, conduzir a sua vida à margem de Deus e das 
suas propostas. Para Ele, só uma coisa é verdadeiramente decisiva e fundamen-
tal: a comunhão com o Pai e o cumprimento obediente do seu projecto… E nós, 
seguidores de Jesus? É essa também a nossa perspectiva? O que é que é decisivo 
na minha vida: as propostas de Deus, ou os meus projectos pessoais?  

 

Quando o homem esquece Deus e as suas propostas, e se fecha no egoísmo e 
na auto-suficiência, facilmente cai na escravidão de outros deuses que, no entan-
to, estão longe de assegurar vida plena e felicidade duradoura. Quais são os deu-
ses que, hoje, dominam o horizonte desse homem moderno que prescindiu de 
Deus? Quais são os deuses que estão no centro da minha própria vida e que con-
dicionam as minhas decisões e opções? 

 

Deixar-se conduzir pela tentação dos bens materiais, do acumular mais e mais, 
do subordinar toda a vida à lógica do “ter mais”, é seguir o caminho de Jesus? 
Olhar apenas para o seu próprio conforto e comodidade, fechar-se à partilha e às 
necessidades dos outros, pagar salários de miséria e malbaratar fortunas em noi-
tadas de jogo ou em coisas supérfluas… é seguir o exemplo de Jesus? 

 

in www.dehonianos.org 
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15 - A vocação do Homem é o amor? 
 

Sim, porque corresponde à mais profunda essência do 
Homem ser amado e oferecer o amor. Nisso, o próprio 
Deus nos serve como ideal. De facto, Jesus mostrou 
que Deus em Si mesmo nada mais é do que amor. En-
tre o Pai, o Filho e o Espírito Santo encontra-se uma 

troca eterna de amor. O Homem que verdadeiramente ama participa tam-
bém nesta comunidade de amor. Só vale a pena viver se não nos fechar-
mos a esta corrente do amor divino, mas nos abrirmos a ela. O amor faz 
com que estejamos abertos às necessida-
des do próximo e torna-nos capazes de 
nos excedermos a nós mesmos. Jesus 
Cristo, que na cruz se ofereceu a Si mes-
mo livremente pelos Homens, precisa-
mente no excesso da sua vida humana 
realizou a maior obra do amor.   

Do carnaval às cinzas, uma história ligada pela lua 
 

O dia de carnaval está ligado ao início do tempo da Qua-
resma. A maior festa cristã, que evoca a Ressurreição de 
Jesus, é celebrada no domingo após a primeira lua cheia 
que se segue ao equinócio da primavera, no hemisfério 
norte. Perante práticas pré-cristãs, a Igreja Católica viria 
a promover alterações que permitiram ligar o período 
carnavalesco com a Quaresma. Uma prática penitencial 
preparatória da Páscoa, com jejum, começou a definir-se 

a partir de meados do século II; por volta do século IV, o período quaresmal ca-
racterizava-se como tempo de penitência e renovação interior para toda a Igreja, 
por meio do jejum e da abstinência. Sobre a origem da palavra carnaval não há 
unanimidade entre os estudiosos, mas as hipóteses “carne vale” (adeus carne) 
ou de “carne levamen” (supressão da carne) remetem para o início do período da 
Quaresma. A Quarta-feira de Cinzas é, juntamente com a Sexta-feira Santa, um 
dos únicos dias de jejum e abstinência obrigatórios. O jejum é a forma de penitên-
cia que consiste na privação de alimentos; a abstinência, por sua vez, consiste na 
escolha de uma alimentação simples e pobre. A sua concretização na disciplina 
tradicional da Igreja era a abstenção de carne, particularmente nas sextas-feiras 
da Quaresma, mas pode ser substituída pela privação de outros alimentos e bebi-
das, com um caráter penitencial. 

in http://www.agencia.ecclesia.pt 



Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 05-03 
1º domingo da Quaresma 

10:30h 9:15h 

Segunda-Feira | 06-03 ———————— ———————— 

Terça-Feira | 07-03 ———————— 
18:30h 

Cartório até às 20h 

Quarta-Feira | 08-03 
18:30h 

Cartório até às 20h 
———————— 

Quinta-Feira | 09-03 
15:00h  

na capela do Lar 
———————— 

Sexta-Feira | 10-03 
Via Sacra e missa 

18:00h 
———————— 

Sábado | 11-03 18:00h 
Via Sacra e missa 

19:30h 
no Centro de Oração  

DOMINGO | 12-03 
2º domingo da Quaresma 

10:30h 
9:15h 

Festa do Credo 

05 a 12 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 

- Depois do lançamento da edição em papel do Boletim "a semente" em 2016, 
estreia hoje a edição rádio nas nossas páginas de Facebook. 

- Visita aos doentes e idosos no tempo da Quaresma: Paróquia da Lombada 
de 07 a 09 de março e Paróquia de Gaula 14, 16 e 17 de março. 

- Encontro da ACR para as crianças, domingo, 12 de março às 15:30h, no salão 
paroquial a Lombada. 

- Encontro com as festeiras da Festa de São Pedro de 2017, terça-feira, 14 de 
março às 20:00h, no salão paroquial da Lombada. 

- 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. 


