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Da Glória ao Sofrimento   
 

 

No relato histórico da Paixão descobrimos a Fé de 
uma comunidade que viu na Paixão de Jesus o 
cumprimento de um plano de Salvação de Deus 
para todos os homens. A capacidade de Jesus em 
integrar-se neste plano, aceitando a missão que o 
Pai lhe confiara (embora sentindo-se abandonado 
por Ele), é que dá aos seus sofrimentos um valor 
de redenção. Cristo morre. E o Seu sangue – san-

gue da Aliança de “Deus”, derramado por uma multidão, para remissão dos 
pecados – é princípio de vida nova. A culpa da Sua morte não cai apenas 
sobre o povo judeu. Porque nós também cá estávamos com as nossas cul-
pas. Também fazemos parte daquela “multidão”. A Paixão continua hoje 
em todos os que se associam a Cristo integrando o Seu sofrimento no pla-
no da Salvação. Qual o meu papel na Paixão, hoje? Que mais me impressio-
na neste relato da Paixão? Com qual dos diversos personagens me sinto 
mais identificado neste momento? Sofro ou faço sofrer?  

A Paixão aconteceu poucos dias depois da multidão aclamar entusiasti-
camente Jesus como “Filho de David”, “o que vem em nome do Senhor”, o 
“Profeta”. O que terá feito com que as pessoas mudassem de sentimentos 
tão depressa? Tenho tido reações semelhantes? Como Jesus, estou de tal 
forma identificado com a vontade do Pai que sou capaz de suportar a per-
seguição para me manter fiel? Como encaro os meus sofrimentos? Procuro 
uni-los aos de Cristo, por todos os homens? Preocupam-me os sofrimentos 
dos outros? Que faço para os aliviar? Pretendo ajudar os doentes a 
“passar” o tempo ou a aproveitá-lo como lugar de encontro e redenção? 

Reflitamos!...  
Manuel Melim - Paróquia da Lombada 

Oiça a a semente | rádio  
nas páginas do Facebook da Paróquia de Gaula ou 

Paróquia da Lombada. 



2 

Domingo de RamosDomingo de Ramos   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Mt 21, 1-11   
 

Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a 
Betfagé, junto ao monte das Oliveiras, Jesus enviou 
dois discípulos, dizendo-lhes: «Ide à povoação que 
está em frente e encontrareis uma jumenta presa e, 
com ela, um jumentinho. Soltai-os e trazei-mos. E se 
alguém vos disser alguma coisa, respondei que o Se-
nhor precisa deles, mas não tardará em devolvê-los».  
Isto sucedeu para se cumprir o que o Profeta tinha 
anunciado: «Dizei à filha de Sião: ‘Eis o teu Rei, que 
vem ao teu encontro, humildemente montado num 

jumentinho, filho de uma jumenta’». Os discípulos partiram e fizeram co-
mo Jesus lhes ordenara: trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram-
lhes em cima as suas capas e Jesus sentou-Se sobre elas. Numerosa multi-
dão estendia as capas no caminho; outros cortavam ramos de árvores e 
espalhavam-nos pelo chão. E, tanto as multidões que vinham à frente de 
Jesus como as que O seguiam, diziam em altos brados: «Hossana ao Filho 
de David! Bendito O que vem em nome do Senhor! Hossana nas alturas!».  

Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou em alvoroço. 
«Quem é Ele?» – perguntavam. E a multidão respondia: «É Jesus, o profeta 
de Nazaré da Galileia». 

    

Celebrar a paixão e a morte de Jesus é abismar-se na contemplação de 
um Deus a quem o amor tornou frágil… Por amor, Ele veio ao nosso encon-
tro, assumiu os nossos limites e fragilidades, experimentou a fome, o sono, 
o cansaço, conheceu a mordedura das tentações, tremeu perante a morte, 
suou sangue antes de aceitar a vontade do Pai; e, estendido no chão, esma-
gado contra a terra, atraiçoado, abandonado, incompreendido, continuou a 
amar. Desse amor resultou vida plena, que Ele quis repartir connosco “até 
ao fim dos tempos”: esta é a mais espantosa história de amor que é possí-
vel contar; ela é a boa notícia que enche de alegria o coração dos crentes. 

Contemplar a cruz, onde se manifesta o amor e a entrega de Jesus, signi-
fica assumir a mesma atitude e solidarizar-se com aqueles que são crucifica-
dos neste mundo: os que sofrem violência, os que são explorados, os que 
são excluídos, os que são privados de direitos e de dignidade… 

 

in www.dehonianos.org 
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20 - Qual a missão da Igreja no grande plano de 
Deus?    
 

O grande plano do amor de Deus é a redenção e a salvação 
de todos os Homens pelo seu Filho Jesus Cristo. A Igreja 
existe porque Jesus nos convidou para estarmos com Ele 
numa profunda e redentora comunhão. 
Esta comunidade, o «corpo de Cristo», 

é a Igreja.  Pelo batismo e pelos outros sacramentos, perten-
cemos a Cristo e por Ele recebemos uma vida nova e eterna. 
Pela escuta da Palavra de Deus, seguimos a sua vontade. A 
Igreja é o lugar no qual o Homem se pode desenvolver no 
amor de Deus. A Igreja não tem um fim em si mesma. Ela é 
responsável pelo Homem e pela sociedade e deve com a sua 
ação contribuir para a paz e para o desenvolvimento da fa-
mília humana.  

Como viver a Semana Santa? 
 

Iniciamos, neste Domingo de Ramos, mais uma Se-
mana Santa com a entrada triunfal de Jesus na cida-
de de Jerusalém. Aí começa uma nova fase na histó-
ria do povo de Israel, quando todos se voltam para 
a cena da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus 
Cristo. A Semana Santa deve ser um tempo de reco-

lhimento, interiorização e abertura do coração e da mente para o Deus da vida. 
Significa fazer uma pausa para reflexão e reconstrução da espiritualidade, essen-
cial para o equilíbrio emocional e a segurança no caminho natural da história de 
vida com mais objetividade e firmeza. As dificuldades encontradas não são fracas-
so nem caminho sem saída; elas nos levam a firmar a esperança na luta por uma 
vida sem obstáculos intransponíveis. Foi o que aconteceu com Cristo, no trajeto 
da Paixão, culminando com Sua morte na cruz. Em todo o caminho, Ele passou 
por diversos atos de humilhação. A estrada da cruz foi uma perfeita revelação da 
identidade de Jesus. Ele teve de enfrentar os atos de infidelidade e rebeldia do 
povo que estava sendo infiel ao projeto de Deus, inclusive sendo crucificado en-
tre malfeitores. Jesus partilha da mesma sorte e dos mesmos sofrimentos dos 
assassinos e ladrões de sua época. Na Semana Santa, devemos associar ao sofri-
mento de Cristo o mesmo que acontece com tantas famílias e pessoas violenta-
das no nosso tempo. Podemos dizer da violência armada, dos trágicos acidentes 
de trânsito, das doenças que causam morte, dos vícios que ceifam muita gente 
etc. Jesus foi açoitado, esbofeteado, teve a barba arrancada, foi insultado e cus-
pido. O detalhe principal é que nenhum sofrimento O fez desistir de Sua missão 
nem ter atitude de vingança. Ele deixou claro que o perdão é mais forte que a 
vingança. Devemos aprender com Ele e olhar a vida de forma positiva, sabendo 
que seu destino é projetado para a eternidade em Deus. 

 

in http://www.cancaonova.pt 
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- O ofertório de Quinta-feira Santa, destina-se à compra de hóstias. 
- O ofertório de Sexta-feira Santa, destina-se aos Lugares Santos da Terra Santa. 
- Pedimos às pessoas que queiram oferecer flores para a Igreja, que tragam na quarta
-feira, na parte da tarde. 
- Convidamos todos os paroquianos a participar nas celebrações da Semana Santa, de 
um modo especial, aos mesários que pertencem às confrarias, trazendo as suas ca-
pas.  
- Apelamos ainda aos paroquianos de Gaula, dos vários sítios, que se empenhem na 
confeção do tapete de flores, para o Domingo de Páscoa. A colaboração de todos é 
essencial para que tenhamos uma paróquia viva. 
- Pedimos a presença de todos os mordomos/ colaboradores das visitas do Espírito 
Santo na procissão e Missa do Domingo de Páscoa.  

Gaula Lombada 
 

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 

Segunda-feira | 10-04  ———————— ———————— 

Terça-feira | 11-04  ———————— 18:30h 
cartório até às 20h 

Quarta-feira | 12-04   
15:00h  

na capela do Lar 
cartório até às 20h 

———————— 

Quinta-feira | 13-04 
Ceia do Senhor e Lava Pés 

Missa Crismal na Sé do Funchal 
10:00h 

19:30h 
adoração até às 23:00h 

17:30h 
adoração até às 20:00h  

Sexta-feira | 14-04 
Paixão do Senhor 

17:00h 15:00h 

Sábado | 15-04 
Vigília Pascal 

22:00h 20:00h 

DOMINGO | 16-04 
Domingo de Páscoa 

Procissão da  
Ressurreição e Eucaristia 

11:00h 

Procissão  
da Ressurreição e Eucaristia 

09:15h 


