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nº 19 - 02 de abril de 2017 -  5ª semana da Quaresma 

Confissões de preparação para a Páscoa 
 Quarta-feira, 05 de abril, das 19:00h às 20:00h 

Jovem católico – vergonha ou orgulho?  
 

 

Os jovens de hoje têm possibilidades de comunica-
ção impensáveis até há pouco tempo. Uma palavra 
ou frase pode chegar a centenas ou milhares de indi-
víduos em pouco tempo.  
Verifica-se atualmente, uma necessidade de afirma-
ção e de aceitação, que se caracteriza por uma ade-
são, nas redes sociais, aos assuntos mais em moda. A 
popularidade mede-se pelo número de likes e co-

mentários, mesmo que não tenham nexo. Porquê assistimos a afirmações entusi-
astas sobre a adesão sem limites aos clubes de futebol, a causas ambientais, à 
divulgação de encontros e festas e não vemos os jovens a defender, com o mes-
mo empenho, as suas convicções religiosas? 

O Corpo Nacional de Escutas é um movimento ligado à Igreja Católica. Nas 
atividades vejo que os jovens se sentem entre iguais e não têm problemas em 
manifestar e viver a sua fé. Mas tenho consciência de que muitos escuteiros, 
quando não estão em atividade, perdem a proteção e o sentimento de pertença 
que o uniforme lhes dá. Ficam com mais dificuldade em se afirmar como católi-
cos, principalmente se estiverem num meio hostil, pois hoje em dia as críticas à 
Igreja e suas organizações são muito comuns na chamada “sociedade civil”. 

Numa época em que as mais diversas preferências são convidadas a “sair do 
armário”, em que se afirma a proteção das minorias, vemos muitos católicos a 
guardar a fé na gaveta e proclamar o estatuto de “não praticante”, porque é 
mais cómodo e tem mais aceitação social. 

Jovens e adultos: Ser como Pedro, que por vergonha e receio negou a sua 
proximidade com Jesus Cristo ou manifestar com orgulho a fé em Deus feito Ho-
mem, que aceitou morrer na cruz para nossa salvação, é a escolha que vos convi-
do a fazer.  

Alberto Gomes - Paróquia de Gaula 
Coordenador Regional – Corpo Nacional de Escutas 
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5º Domingo da Quaresma5º Domingo da Quaresma   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Jo 11, 1-45  
 

Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Je-
sus: «Senhor, o teu amigo está doente». Ouvindo isto, Jesus 
disse: «Essa doença não é mortal, mas é para a glória de 
Deus, para que por ela seja glorificado o Filho do homem». 
Jesus era amigo de Marta, de sua irmã e de Lázaro. Entre-
tanto, depois de ouvir dizer que ele estava doente, ficou 
ainda dois dias no local onde Se encontrava. Depois disse 
aos discípulos: «Vamos de novo para a Judeia». Ao chegar 
lá, Jesus encontrou o amigo sepultado havia quatro dias. 
Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, Marta saiu 
ao seu encontro, enquanto Maria ficou sentada em casa. 
Marta disse a Jesus: «Senhor, se tivesses estado aqui, meu 

irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, 
Deus To concederá». Disse-lhe Jesus: «Teu irmão ressuscitará». Marta respondeu: 
«Eu sei que há-de ressuscitar na ressurreição do último dia». Disse-lhe Jesus: «Eu 
sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em Mim, ainda que tenha morrido, vive-
rá; e todo aquele que vive e acredita em Mim, nunca morrerá. Acreditas nisto?». 
Disse-Lhe Marta: «Acredito, Senhor, que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que ha-
via de vir ao mundo». Jesus comoveu-Se profundamente e perturbou-Se. Depois 
perguntou: «Onde o pusestes?». Responderam-Lhe: «Vem ver, Senhor». E Jesus 
chorou. Diziam então os judeus: «Vede como era seu amigo». Mas alguns deles 
observaram: «Então Ele, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito 
que este homem não morresse?». Entretanto, Jesus, intimamente comovido, che-
gou ao túmulo. Era uma gruta, com uma pedra posta à entrada. Disse Jesus: «Tirai 
a pedra». Respondeu Marta, irmã do morto: «Já cheira mal, Senhor, pois morreu 
há quatro dias». Disse Jesus: «Eu não te disse que, se acreditasses, verias a glória 
de Deus?». Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos ao Céu, disse: «Pai, 
dou-Te graças por Me teres ouvido. Eu bem sei que sempre Me ouves, mas falei 
assim por causa da multidão que nos cerca, para acreditarem que Tu Me envi-
aste». Dito isto, bradou com voz forte: «Lázaro, sai para fora». O morto saiu, de 
mãos e pés enfaixados com ligaduras e o rosto envolvido num sudário. Disse-lhes 
Jesus: «Desligai-o e deixai-o ir». Então muitos judeus, que tinham ido visitar Maria, 
ao verem o que Jesus fizera, acreditaram n’Ele.    

 

No dia do nosso Baptismo, escolhemos essa vida plena e definitiva que Jesus 
oferece aos seus e que lhes garante a eternidade. A nossa vida tem sido coerente 
com essa opção? A nossa existência tem sido uma existência egoísta e fechada, 
que termina na morte, ou tem sido uma existência de amor, de partilha, de dom 
da vida, que aponta para a realização plena do homem e para a vida eterna?    

in www.dehonianos.org 
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19 - Porque é que o núcleo do pecado é a aliena-
ção do Homem?   
 

Enquanto olhar para si mesmo de um modo egoísta, o Ho-
mem atrofia. Nós somos feitos de tal modo que não nos 
bastamos a nós mesmos. Precisamos da sociedade, precisa-
mos da libertadora orientação para o sentido e para a ori-
gem do nosso ser, em última instância, para Deus. Temos de 
sair de nós mesmos, porque fomos criados para o amor. Na 

medida em que amamos, nessa medida excedemo-nos 
a nós mesmos – em direcção aos outros e, em última 
instância, em direcção a Deus. Fechar-se em si mesmo 
é sinónimo de pecar. Quem não ama (ou não pode 
amar), vive na auto-alienação. Isto vale também para 
toda a sociedade. Onde o consumo e a produção, a 
sobrevivência técnica têm a prioridade, aí há falta de 
solidariedade e de real humanidade. Tal sociedade não 
está para o Homem, mas o Homem para a sociedade.  

Porque me devo confessar? 
 

Atualmente, o homem contemporâneo perdeu a noção ou 
o sentido profundo do pecado, a palavra evoca o moralis-
mo que dá lições, a autoridade que esmaga a consciência 
individual e absoluta do homem. Na verdade, a noção de 
pecado parece hoje opor-se ao respeito pela liberdade 
humana e ao desabrochar da personalidade. No Evange-
lho, o pecado é visto a partir da iniciativa divina que vem 
manifestar aos homens a sua misericórdia. Jesus apela 
constantemente à conversão do homem como condição 

fundamental para acolher a Boa Nova do Reino (cf. Mc 1, 15), e na sua acção privi-
legia os pecadores, porque ele não veio para os sãos mas para os pecadores, para 
os que estão doentes. É por isso mesmo que Ele perdoa ao paralítico (Mc 2, 5), à 
mulher pecadora (Lc 7, 48), etc… Porquê a necessidade de um sacerdote? É uma 
questão muito frequente. Se Deus nos conhece, não bastaria pedir-lhe perdão 
pessoalmente, sem recorrer à mediação da Igreja? Não posso simplesmente ele-
var os olhos para o Céu e pedir perdão a Deus? Na verdade, Jesus quis dar à sua 
Igreja a missão de perdoar os pecados em seu nome. Jesus prometeu a Pedro e 
aos Apóstolos o poder de “ligar e desligar” (Mt 16, 19), ou seja, de condenar ou 
de absolver. Após a Ressurreição, logo que apareceu aos seus discípulos, soprou 
sobre eles o Espírito Santo e disse-lhes: “Recebei o Espírito Santo. Àqueles a 
quem vós perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados; àqueles a quem vós os 
retiverdes, ser-lhes-ão retidos” (Jo 20, 23). Jesus confere assim aos seus discípu-
los o poder de perdoar os pecados em seu nome e é por isso que o encontro en-
tre o padre e o penitente exprime o encontro pessoal do pecador com Deus. 

 

in http://www.paroquiaolivaissul.pt/sacramentos-da-reconciliacao-ou-confissao 



Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 02-04 
5º domingo da Quaresma 

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

Segunda-Feira | 03-04  
———————— ———————— 

O pároco estará em confissões na Paróquia da Ponta do Pargo 

Terça-Feira | 04-04  
———————— Não há Eucaristia 

Não há Cartório 

O pároco estará em confissões na Paróquia da Assomada. 

18:30h 
confissões das 19h às 20h 

Não há cartório 

18:30h 
confissões das 19h às 20h Quarta-Feira | 05-04   

O pároco estará em confissões na Paróquia de Santa Cruz. 

Quinta-Feira | 06-04  15:00h  
na capela do Lar ———————— 

Sexta-Feira | 07-04 
Via Sacra e missa 

18:00h 
Via Sacra e missa 

19:30h 

Sábado | 08-04 18:00h 
14:30h matrimónio 

19:30h 
no Centro de Oração  

DOMINGO | 09-04 
Domingo de Ramos 

Bênção e procissão dos Ramos 
na praça do mercado. 

11:00h 
12:00h baptismos 

Bênção e procissão dos Ramos 
no miradouro abaixo da capela. 

9:15h 

02 a 09 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. 
- Pedimos a atenção, para a escala de leitores e ministros extraordinários 
da comunhão para a semana santa, na Paróquia de Gaula. 
- Pedimos a colaboração das Confrarias da Paróquia de Gaula, para colo-
carem voluntariamente o nome dos mesários, nos serviços que se encon-
tram numa folha, à entrada da Igreja. É obrigatório trazer as suas capas. 
- Apelamos ainda aos paroquianos de Gaula, dos vários sítios, que se em-
penhem na confeção do tapete de flores, para o Domingo de Páscoa. A 
colaboração de todos é essencial para que tenhamos uma paróquia viva. 


