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VIVER A ALEGRIA DO RESSUSCITADO 
 

 
 

 
 

A celebração da Páscoa convida-nos a renovar a fé em Jesus 
Ressuscitado. A Páscoa é a festa litúrgica máxima do cristão. 
É o centro ao redor do qual se articula toda a vida cristã. É o 
gesto de amor de Deus por excelência. Em Jesus Cristo, atra-
vés da sua morte e ressurreição, todas as realidades huma-
nas são redimidas. 
A Páscoa é um convite constante à transformação das nos-
sas vidas. O amor testemunhado por Jesus na cruz é um ape-
lo para assumir formas humanas cada vez mais autênticas. 
Viver a dinâmica pascal é buscar diariamente viver como Je-
sus viveu, dando continuidade à causa do Reino de Deus. 
Viver no mundo, como ressuscitado, significa assumir um 
processo de mudança para construir uma sociedade cada 

vez mais justa, solidária e fraterna. 
Segundo a dinâmica pascal, a vivência do amor é fundamental para o reconhe-

cimento do discípulo de Jesus Cristo: “Nisto todos conhecerão que sois meus 
discípulos, se vos amardes uns aos outros” (Jo 13, 35). O episódio do lava-pés mais 
do que um simples gesto de humildade é um programa de vida, onde o serviço, a 
gratuidade e a solidariedade têm primazia. 

O domingo da ressurreição é o dia de alegria para toda a Igreja. Por isso, tan-
tas vezes e tão solenemente cantam-se estas palavras: “Este é o dia que o Senhor 
fez: nele exultemos e nos alegremos”. O Papa Francisco também afirma que nin-
guém pode ser excluído da alegria trazida pelo Senhor, da beleza do amor salvífi-
co de Deus, manifestado em Jesus Cristo morto e ressuscitado. Nesse espírito, 
convido cada um a viver de todo o coração, a alegria da ressurreição e de ser cris-
tão e a partilhá-la com os seus familiares e a sua comunidade. 

Uma Páscoa feliz e abençoada!  
Padre Hélder Gonçalves 

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

Paróquia da Lombada. 
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Domingo de PáscoaDomingo de Páscoa   
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Jo 20, 1-9    

 

No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi 
de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu 
a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi 
ter com Simão Pedro e com o outro discípulo 
que Jesus amava e disse-lhes: «Levaram o Se-
nhor do sepulcro e não sabemos onde O puse-
ram». Pedro partiu com o outro discípulo e fo-
ram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, 
mas o outro discípulo antecipou-se, correndo 

mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debru-
çando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, che-
gou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu 
as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de 
Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também 
o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro: viu e acreditou. 
Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual 
Jesus devia ressuscitar dos mortos.   

    

Pela fé, pela esperança, pelo seguimento de Cristo e pelos sacra-
mentos, a semente da ressurreição (o próprio Jesus) é depositada 
na realidade do homem/corpo. Revestidos de Cristo, somos nova 
criatura: estamos, portanto, a ressuscitar, até atingirmos a plenitu-
de, a maturação plena, a vida total (quando ultrapassarmos a barrei-
ra da morte física). Aqui começa, pois, a nova humanidade. 

A figura de Pedro pode também representar, aqui, essa velha 
prudência dos responsáveis institucionais da Igreja, que os impede 
de ir à frente da caminhada do Povo de Deus, de arriscar, de aceitar 
os desafios, de aderir ao novo, ao desconcertante, ao incompreensí-
vel. O Evangelho de hoje sugere que é, precisamente aí que, tantas 
vezes, se revela o mistério de Deus e se encontram ecos de ressur-
reição e de vida nova. 

 

in www.dehonianos.org 
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21 - O Reino de Deus já está visível na Igreja? 
    
A Igreja existe «para que no mundo haja lugar para Deus, 
para que Ele possa habitar nele e para que o mundo seja o 
seu “Reino”» (Joseph Ratzinger). Com Jesus Cristo, o Reino de 
Deus irrompeu realmente no mundo. Onde quer que seja 
que os sacramentos sejam administrados, o mundo velho do 
pecado e da morte é vencido e transformado na sua raiz. 

Irrompe uma nova criação; o Reino de Deus torna-se visível. Mas os sacramentos 
permanecem sinais vazios se os cristãos não traduzirem em autêntica ação a no-
va vida que lhes foi oferecida. Ninguém pode ir para a comunhão e ao mesmo 
tempo recusar o pão aos outros. Os sacramentos apelam a uma vida que está 
pronta «para sair de si mesma e ir para as periferias. 
Não apenas para as periferias geográficas, mas para 
as periferias da existência humana: para as periferias 
do mistério do pecado, da dor, da injustiça, da igno-
rância, da falta de prática religiosa, para as periferias 
do pensamento e de qualquer desgraça» (Discurso do 
cardeal Bergoglio antes do Conclave de 2013)   

«Deus ama assim! Até ao fim» 
 

O Papa presidiu na passada quinta-feira à Missa da 
Ceia do Senhor, na Casa de Reclusão de Paliano, em 
Frosinone, a sul de Roma, e lavou os pés a 12 presos 
da instituição. “Deus ama assim! Até ao fim. E dá a 
vida por cada um de nós, e orgulha-se disso, porque 
Ele é amor”, disse Francisco aos reclusos durante a 
celebração. 
De acordo com o serviço informativo da Santa Sé, o 
Papa argentino realizou o rito do ‘lava-pés’ a 12 dos 

70 presos atualmente integrados naquele estabelecimento, “10 italianos, um ar-
gentino e um albanês”. 

“Entre eles estavam também três mulheres e um homem muçulmano que vai 
receber o sacramento do batismo no próximo mês de junho”, refere a mesma 
fonte. “Amar até ao fim... não é fácil porque todos somos pecadores, todos te-
mos os nossos limites, defeitos, tantas coisas. E sim, todos sabemos amar, mas 
não como Deus que ama sem olhar às consequências”, prosseguiu Francisco, 
destacando o gesto de lavar os pés como sinal de humildade e atenção a todos. 

"Não é folclore", mas um sinal de "amor", um convite deixado por Jesus, que 
se fez “servo” para que "outros também o façam" aos mais necessitados. 
“Aquele que parece o maior, que o faça aos outros”, exortou o Papa, que desafi-
ou os reclusos a ajudarem-se uns aos outros, “cada companheiro”, porque isso é 
"semear amor”. 

 

in http://agencia.ecclesia.pt 
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- Confissões para as crianças da Primeira Comunhão da Paróquia da Lombada, terça-
feira, 18 de abril às 20:00h na Capela de São Pedro.  
- No próximo domingo, dia 23 de abril, iniciamos as Visitas do Divino Espírito Santo 
nas paróquias, para os seguintes sítios: Paróquia de Gaula - Levadas (1 grupo) e Fa-
zenda (1 grupo); Paróquia da Lombada - Eiras Velhas e Fonte dos Almocreves (1 gru-
po) e Choupana e Ribeiro do Louro (2 grupo). 
- Atenção: No próximo domingo não haverá eucaristia na Capela de São Pedro, mas 
no Centro de Oração às 09:15h, porque a saída da Visita Pascal será realizada nos sí-
tios da parte superior da Paróquia. Sendo assim, será celebrada a eucaristia vesperti-
na no próximo sábado, na Capela de São Pedro às 19:30h. 
- Dia Diocesano do Acólito, terça-feira, 25 de abril na Paróquia do Atouguia, Calheta. 
- “ARRISCA” - Dia Jovem do Arciprestado de Santa Cruz e Machico, no Parque Des-
portivo de Água de Pena, dia 29 de abril às 10:00h. 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 16-04 
Domingo de Páscoa 

Procissão da  
Ressurreição e Eucaristia 

11:00h 

Procissão  
da Ressurreição e Eucaristia 

09:15h 

Segunda-feira | 17-04  ———————— ———————— 

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

Quarta-feira | 19-04   
18:30h  

cartório até às 20h ———————— 

Quinta-feira | 20-04 
15:00h  

na capela do Lar 
———————— 

Sexta-feira | 21-04 09:30h ———————— 

Sábado | 22-04 
15:00h matrimónio 

18:00h 
19:30h 

na Capela de São Pedro 

DOMINGO | 23-04 
2º Domingo da Páscoa 

08:00h 
seguida de visita Pascal 

09:15h 
no Centro de Oração 

seguida de visita Pascal 


