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nº 18 - 26 de março de 2017 -  4ª semana da Quaresma 

Via Sacra da Catequese 
 Sábado, 01 de abril, às 16:00h, na Capela de São Pedro  

e às 18:00h,  na Igreja de Gaula. 

No silêncio…quero adorar-Te!  
 

Neste turbilhão da vida, preenchida com diver-
sas tarefas, onde o que conta são os objetivos, 
definimos tempo para tudo, mas não temos “o 
tempo” para nada… Neste tempo, onde todo o 
tipo de ruídos nos desviam do essencial é preci-
so fazer silêncio… 
Entrei no teu Santuário, fixei o meu olhar na 
Hóstia Consagrada e fez-se silêncio, mas não um 
silêncio qualquer, era um silêncio precioso… 

Jesus, o Senhor, à minha frente, ali tão perto, a olhar para mim, à espe-
ra… Jesus presente, simples, que me olha e me ouve, que Se alegra e que 
sofre comigo, Jesus o meu melhor Amigo. 

E eis que ouço a Sua voz: 
“Precisas de fazer algum pedido em favor de alguém? E para ti, neces-

sitas de alguma graça? Sentes-te triste e preocupada? Tens alguma ale-
gria para partilhar comigo? Tencionas fazer-me alguma promessa? 

Já sabes, leio tudo aquilo que vai no teu coração! Regressa às tuas 
ocupações, à tua família, ao teu trabalho e guarda em tudo o que pude-
res o silêncio, a humildade e a caridade ao próximo. Não esqueças, ama a 
minha Mãe, que também é tua e volta, porque no meu coração encontra-
rás sempre toda a consolação.”  

  Senhor, naquele encontro, senti que só a Tua voz me acalma e que só 
o Teu Amor me sacia, sei que a fidelidade que tenho contigo ainda está 
muito longe da fidelidade que Tens comigo, mas quero dizer-Te Obrigado, 
porque no silêncio, falas tão alto.  

 

Mafalda Teixeira - Paróquia da Lombada 
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4º Domingo da Quaresma4º Domingo da Quaresma   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Jo 9, 1-41   
 

Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um 
cego de nascença. Cuspiu em terra, fez com a saliva 
um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego. Depois 
disse-lhe: «Vai lavar-te à piscina de Siloé»; Siloé quer 
dizer «Enviado». Ele foi, lavou-se e começou a ver. En-
tretanto, perguntavam os vizinhos e os que o viam a 
mendigar: «Não é este o que costumava estar sentado 
a pedir esmola?». Uns diziam: «É ele». Outros afirma-
vam: «Não é. É parecido com ele». Mas ele próprio 
dizia: «Sou eu». Levaram aos fariseus o que tinha sido 
cego. Era sábado esse dia em que Jesus fizera lodo e 

lhe tinha aberto os olhos. Por isso, os fariseus perguntaram ao homem 
como tinha recuperado a vista. Ele declarou-lhes: «Jesus pôs-me lodo nos 
olhos; depois fui lavar-me e agora vejo». Diziam alguns dos fariseus: «Esse 
homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado». Outros observa-
vam: «Como pode um pecador fazer tais milagres?». E havia desacordo 
entre eles. Perguntaram então novamente ao cego: «Tu que dizes d’Aque-
le que te deu a vista?». O homem respondeu: «É um profeta». Replicaram-
lhe então eles: «Tu nasceste inteiramente em pecado e pretendes ensinar-
nos?». E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, encon-
trando-o, disse-lhe: «Tu acreditas no Filho do homem?». Ele respondeu-
Lhe: «Quem é, Senhor, para que eu acredite n'Ele?». Disse-lhe Jesus: «Já O 
viste: é quem está a falar contigo». O homem prostrou-se diante de Jesus 
e exclamou: «Eu creio, Senhor».   

 

O Evangelho deste domingo descreve várias formas de responder ne-
gativamente à “luz” libertadora que Jesus oferece. Há aqueles que se 
opõem decididamente à proposta de Jesus porque estão instalados na 
mentira e a “luz” de Jesus só os incomoda; há aqueles que têm medo de 
enfrentar as “bocas”, as críticas, que se deixam manipular pela opinião 
dominante, e que, por medo, preferem continuar escravos do que arriscar 
ser livres; há aqueles que, apesar de reconhecerem as vantagens da “luz”, 
deixam que o comodismo e a inércia os prendam numa vida de escra-
vos… Eu identifico-me com algum destes grupos?   

in www.dehonianos.org 
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18 - Como se chega a uma mudança da sociedade?   
 

A mensagem bíblica, a revelação de Deus, transforma-
nos em todos os sentidos. Recebemos outra visão do 
mundo e da nossa sociedade. O início de todas as alte-
rações começa no coração humano: primeiro, o Ho-
mem deve começar por se transformar interiormente 

e pensar e viver segundo o mandamento de Deus, só 
então é que ele pode agir exteriormente. A conver-
são do coração, pela qual o Homem deve sempre 
esforçar-se, é realmente o começo de um mundo 
melhor. Só assim saberemos como é que as institui-
ções e os sistemas devem ser transformados e me-
lhorados. 

O caminho da Via Sacra 
 

A Via Sacra é a reconstituição feita para lembrar o sofri-
mento de Jesus durante a sua missão no mundo. É a 
maneira que os fiéis têm de percorrer mentalmente o 
caminho de Jesus desde o Pretório de Pilatos até o 
monte Calvário. Este exercício é uma prática comum do 
período da Quaresma, cuja origem remonta às Cruza-
das. Entre os séculos XI e XIII, os fiéis colocavam-se em 
penitência percorrendo todos os lugares sagrados da 
Paixão de Cristo na Terra Santa. Com o passar do tempo 

e as dificuldades em chegar à Terra Santa, por causa das guerras e dos 
conflitos entre cristãos e muçulmanos, começou-se a reproduzir a peregri-
nação que era feita na Via Dolorosa de Jerusalém por representações no 
Ocidente, até se chegar ao modelo que é praticado hoje. (…) até totalizar 
as catorze estações definidas desde o século XVI. A Via Sacra é um exercí-
cio de piedade na tentativa de provocar uma reflexão sobre a Paixão de 
Cristo. O processo inclui as seguintes cenas: Jesus condenado à morte, 
Jesus carrega a cruz, Jesus cai pela primeira vez, Jesus encontra a sua 
mãe, Simão Cirineu ajuda Jesus, Verónica limpa o rosto de Jesus, segun-
da queda de Jesus, Jesus encontra as mulheres de Jerusalém, terceira 
queda de Jesus, Jesus despido, Jesus é pregado na cruz, Jesus morre na 
cruz, Jesus morto nos braços da sua mãe e Jesus é sepultado. 

 

in http://www.infoescola.com 



Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 26-03 
4º domingo da Quaresma 

10:30h 9:15h 

Segunda-Feira | 27-03  
———————— ———————— 

O pároco, estará em confissões na Paróquia do Jardim da Serra 

Terça-Feira | 28-03  
———————— Não há Eucaristia 

Não há Cartório 

O pároco, estará em confissões na Paróquia do Santo da Serra. 

Quarta-Feira | 29-03  
9:30h 

Cartório até às 11h 
———————— 

O pároco, estará em confissões na Paróquia da Camacha. 

Quinta-Feira | 30-03  

15:00h  
na capela do Lar ———————— 

O pároco, estará em confissões na Paróquia de Machico. 

Sexta-Feira | 31-03 19:00h ———————— 

Sábado | 01-04 

Via Sacra  
da catequese e missa 

18:00h 

Via Sacra  
da catequese e missa 

 16:00h 

DOMINGO | 02-04 
5º domingo da Quaresma 

10:30h 
12:00h baptismo 9:15h 

26 de março a 02 de abril 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. 
- Encontro com todos os mordomos da paróquia de Gaula , sexta-feira, 31 
de março, às 20:00h, no sala dos convívios.  
- Pedimos aos mordomos de 2017, das visitas pascais, da Paróquia de Gau-
la, 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, devi-
do à solicitação do pároco, para ajudar nas confissões das paróquias do 
arciprestado. Obrigado pela compreensão. 


