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nº 16 - 12 de março de 2017 -  2ª semana da Quaresma 

Visita aos doentes e idosos na Paróquia de Gaula 
13, 16 e 17 de março 

 

Família, lugar de perdão… 
 

 

Nesta quaresma o Papa Francisco desafia-nos a 40 práti-
cas de Amor, uma por dia. A prática de hoje é ANIMAR 
alguém que esteja triste. E, não foi por acaso, que rece-
bi uma partilha de uma homilia do Papa por parte de um 
casal amigo da equipa de Nossa Senhora, à qual perten-
ço. O meu coração encheu-se de ânimo e embargo e por 
isso, não posso deixar de partilhar convosco esta men-
sagem tão bela do Papa Francisco: “Não existe família 

perfeita. Não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com 
uma pessoa perfeita nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros. 
Dececionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento saudável nem família 
saudável sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocio-
nal e sobrevivência espiritual. Sem perdão a família torna-se uma arena de confli-
tos e um reduto de mágoas. Sem perdão a família adoece. O perdão é a assepsia 
da alma, a limpeza da mente e a libertação do coração. Quem não perdoa não 
tem paz na alma nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e 
mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo. Quem não perdoa 
adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa de ser 
lugar de vida e não de morte; território de cura e não de doença; palco de perdão 
e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza; cura, onde 
a mágoa causou doença.”  

Que as famílias sejam nesta quaresma o pilar do perdão! 
 

Elisabete Rodrigues - Paróquia da Lombada 
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2º Domingo da Quaresma2º Domingo da Quaresma   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 17, 1-9            

 

Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e 
João, seu irmão, e levou-os, em particular, a um alto 
monte e transfigurou-Se diante deles: o seu rosto 
ficou resplandecente como o sol e as suas vestes 
tornaram-se brancas como a luz. E apareceram Moi-
sés e Elias a falar com Ele. Pedro disse a Jesus: 
«Senhor, como é bom estarmos aqui! Se quiseres, 
farei aqui três tendas: uma para Ti, outra para Moi-
sés e outra para Elias». Ainda ele falava, quando uma 
nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra e da 
nuvem uma voz dizia: «Este é o meu Filho muito 

amado, no qual pus toda a minha complacência. Escutai-O». Ao ouvirem 
estas palavras, os discípulos caíram de rosto por terra e assustaram-se 
muito. Então Jesus aproximou-Se e, tocando-os, disse: «Levantai-vos e 
não temais». Erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém, senão Je-
sus. Ao descerem do monte, Jesus deu-lhes esta ordem: «Não conteis a 
ninguém esta visão, até o Filho do homem ressuscitar dos mortos». 

 

A questão fundamental expressa no episódio da transfiguração está na 
revelação de Jesus como o Filho amado de Deus, que vai concretizar o 
projecto salvador e libertador do Pai em favor dos homens através do 
dom da vida, da entrega total de si próprio por amor. Pela transfiguração 
de Jesus, Deus demonstra aos crentes de todas as épocas e lugares que 
uma existência feita dom não é fracassada – mesmo se termina na cruz. A 
vida plena e definitiva espera, no final do caminho, todos aqueles que, 
como Jesus, forem capazes de pôr a sua vida ao serviço dos irmãos. 

Por vezes somos tentados pelo desânimo, porque não percebemos o 
alcance dos esquemas de Deus; ou então, parece que, seguindo a lógica 
de Deus, seremos sempre perdedores e fracassados, que nunca integrare-
mos a elite dos senhores do mundo e que nunca chegaremos a conquistar 
o reconhecimento daqueles que caminham ao nosso lado… A transfigura-
ção de Jesus grita-nos, do alto daquele monte: não desanimeis, pois a 
lógica de Deus não conduz ao fracasso, mas à ressurreição, à vida defini-
tiva, à felicidade sem fim. 

 

in www.dehonianos.org 
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16 - O amor ao próximo pode treinar-se? 
 

Sim. É mesmo muito importante. O amor não é apenas 
um sentimento. O amor é também uma VIRTUDE, uma 
força que se pode treinar. Tornar-se mais corajoso, 
mais valente, mais justo, mais amável, é um autêntico 
desafio para cada cristão. Temos de nos treinar para 

contemplar o mundo a partir do ângulo de visão do outro. As pessoas de 
quem nos aproximamos com um coração benevolente sentem-se levadas 
a sério como pessoas e podem expandir-se. Se nos exercitarmos a amar 
naquilo que é simples, com a graça de Deus estaremos em melhor condi-
ção para amarmos aí onde dói e onde não 
encontraremos correspondência no amor. 
Este é o caso no cuidado com os mais pobres 
e ainda mais onde temos de lidar de um mo-
do novo com os nossos adversários: renunci-
ando à vingança, à retaliação e à violência. 

Quaresma, tempo de prepara-
ção, tempo de reflexão, tempo de 
mudança de vida… Vamos lá ensi-
nar as nossas crianças a viver a 
Quaresma!  

Tempo de fazer sempre o bem 
e buscar a Deus em primeiro lu-
gar! Na Quaresma, Jesus jejuou e 
orou durante 40 dias antes de 
enfrentar o  inimigo de Deus no 
deserto. Ele quer nos ensinar a 
vencer as tentações pela oração e 
pelo jejum. 

 Da mesma forma a Igreja quer 
nos ensinar a vencer as tentações 
de hoje… 

 

Para colorir 



Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 12-03 
2º domingo da Quaresma 

10:30h 
9:15h 

Festa do Credo 

Segunda-Feira | 13-03 ———————— ———————— 

Terça-Feira | 14-03 ———————— 
18:30h 

Cartório até às 20h 

8:30h 
Não há cartório 

———————— 
Quarta-Feira | 15-03  

O pároco, estará em confissões na Paróquia de Santana. 

Quinta-Feira | 16-03 
15:00h  

na capela do Lar 
———————— 

Sexta-Feira | 17-03 
Via Sacra e missa 

18:00h 

Via Sacra e missa 
Conj. Habitacional do Salão 

19:30h 

Sábado | 18-03 18:00h 
19:30h 

no Centro de Oração  

DOMINGO | 19-03 
3º domingo da Quaresma 

10:30h 
Festa do Pai Nosso 

9:15h 
Festa do Pai Nosso 

12 a 19 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. 

- Visita aos doentes e idosos no tempo da Quaresma: Paróquia de Gaula 13, 16 
e 17 de março. 

- 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. 

- 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.  


