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RESPEITO E TERNURA 
 

 
 

O Papa Francisco recordou na sua mensagem pas-
cal as vítimas das “escravidões”, da violência e das 
migrações forçadas, deixando uma mensagem de 
esperança a todos os que são “oprimidos” pelo 
mal. “Cuida de quantos são vítimas de escravidões 
antigas e novas: trabalhos desumanos, tráficos 
ilícitos, exploração e discriminação, dependências 
graves. Cuida das crianças e adolescentes que se 
vêem privados da sua vida despreocupada para 
serem explorados ; e de quem tem o coração feri-

do pela violência que sofre dentro das paredes da própria casa”, acrescentou, 
numa alusão às vitimas de violência doméstica.  

Na sua intervenção, desde a varanda central da Basílica de São Pedro, o Papa 
pediu “respeito e ternura” para quem vive nos “labirintos da solidão e da margina-
lização”, antes de lembrar os migrantes e refugiados. “O Pastor ressuscitado faz-
se companheiro de viagem das pessoas que são forçadas a deixar a sua terra por 
causa de conflitos armados, ataques terroristas, carestias, regimes opressores. Na 
sua mensagem começou por repetir o “anúncio maravilhoso” da ressurreição de 
Jesus, que abriu a “passagem para a vida eterna”. “Todos nós, quando nos dei-
xamos dominar pelo pecado, perdemos o caminho certo e vagueamos como ove-
lhas perdidas. Mas o próprio Deus, o nosso Pastor, veio procurar-nos e, para nos 
salvar, abaixou-se até à humilhação da cruz”, sustentou. Já após a bênção, Francis-
co deixou votos de Boa Páscoa. “Que o anúncio pascal de Cristo Ressuscitado pos-
sa reavivar as esperanças das vossas famílias e das vossas comunidades, em parti-
cular das novas gerações, que são o futuro da Igreja e da humanidade”, desejou. 
“Que possais sentir em cada dia a presença do Senhor Ressuscitado e partilhar 
com os outros a alegria e a esperança que Ele nos dá. Por favor, não vos esqueçais 
de rezar por mim. Boa Festa e até à próxima!”, concluiu. 

In agência Ecclesia 

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

Paróquia da Lombada. 
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2º Domingo da Páscoa2º Domingo da Páscoa   
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Jo 20, 19-31     

 

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando 
fechadas as portas da casa onde os discípulos se en-
contravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apre-
sentou-Se no meio deles e disse-lhes: «A paz esteja 
convosco». Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. 
Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o 
Senhor. Jesus disse-lhes de novo: «A paz esteja con-
vosco. Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos 
envio a vós». Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: 
«Recebei o Espírito Santo: àqueles a quem perdoar-

des os pecados ser-lhes-ão perdoados; e àqueles a quem os retiverdes ser-
lhes-ão retidos». Tomé, um dos Doze, chamado Dídimo, não estava com 
eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: «Vimos o Se-
nhor». Mas ele respondeu-lhes: «Se não vir nas suas mãos o sinal dos cra-
vos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não 
acreditarei». Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e 
Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-Se no 
meio deles e disse: «A paz esteja convosco». Depois disse a Tomé: «Põe 
aqui o teu dedo e vê as minhas mãos; aproxima a tua mão e mete-a no 
meu lado; e não sejas incrédulo, mas crente». Tomé respondeu-Lhe: «Meu 
Senhor e meu Deus!». Disse-lhe Jesus: «Porque Me viste acreditaste: feli-
zes os que acreditam sem terem visto». Muitos outros milagres fez Jesus 
na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, 
porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de 

Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome.   
    

 A comunidade cristã gira em torno de Jesus, constrói-se à volta de Je-

sus e é d’Ele que recebe vida, amor e paz. Sem Jesus, estaremos secos e 
estéreis, incapazes de encontrar a vida em plenitude; sem Ele, seremos 
um rebanho de gente assustada, incapaz de enfrentar o mundo e de ter 
uma atitude construtiva e transformadora; sem Ele, estaremos divididos, 
em conflito, e não seremos uma comunidade de irmãos… Na nossa comu-
nidade, Cristo é verdadeiramente o centro? É para Ele que tudo tende e é 
d’Ele que tudo parte? 

 

in www.dehonianos.org 



3 

2ª parte 
Juntos somos mais fortes: A Igreja e a sociedade 
 
22 - Porque é que a Igreja tem uma Doutrina Social?  
    
O Homem é profundamente um ser SOCIAL. Tanto no Céu 
como na Terra está dependente da comunidade. Já no Anti-
go Testamento, Deus dá ao seu povo uma ordem humana e 

Mandamentos com os quais podia viver bem e em justiça. 
A razão humana pode distinguir as relações justas das in-
justas, que são necessárias para a construção de uma or-
dem justa. Em Jesus podemos ver como a justiça só pode 
ser cumprida no amor. As nossas representações atuais de 
solidariedade são inspiradas no amor cristão ao próximo.   

Páscoa é Cristo vivo! É Cristo ressuscitado 
 

O bispo do Funchal afirma na mensagem da Páscoa 
que a festa da ressurreição oferece “estímulos pa-
ra novas atitudes carregadas de esperança, de âni-
mo e de confiança”. D. António Carrilho lembra 
que “Páscoa é passagem” e, para quem acolhe 
Cristo ressuscitado, é “passagem da escravidão do 
pecado à vida nova da graça, da tristeza à alegria, 
da indiferença ao compromisso, da incredulidade à 

beleza da fé”. O bispo do Funchal refere que depois da Quaresma, vivida “numa 
dinâmica de oração, conversão e caminho para se reavivar o dom da fé e viver a 
alegria de ser cristão”, a festa da ressurreição de Cristo é a “celebração da espe-
rança e da vida”. 

“Daí que os nossos votos de Boas Festas Pascais se exprimam em mensagens 
de fé, confiança e coragem para viver e enfrentar as realidades da vida”, sublinha 
D. António Carrilho. “Tal como na primavera acolhemos um tempo novo na natu-
reza, nas flores, na luz, no calor dos dias, assim também nós precisamos de estí-
mulos para novas atitudes carregadas de esperança, de ânimo e de confiança”, 
sublinha. O bispo do Funchal afirma que “Páscoa é êxodo”, um convite à saída do 
eu “tantas vezes egoísta, interesseiro e sem soluções, para caminhos de liberda-
de e generosidade, de paz e fraternidade”. “A nossa conversão e a transforma-
ção deste mundo só podem acontecer como fruto de corações novos, de vidas 
renovadas em Cristo”, escreve D. António Carrilho. 

“Páscoa é Cristo vivo! É Cristo ressuscitado! É novidade que nos desafia a um 
novo olhar sobre nós, sobre a vida, sobre os outros e o mundo que nos rodeia.” 
“nada nos pode roubar a alegria Pascal. A alegria de encontrar Cristo vivo e O 
poder anunciar, através da palavra e acima de tudo pelo testemunho da fé e da 
alegria”, concluiu o bispo do Funchal. 

 

in http://agencia.ecclesia.pt 
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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 

- No próximo domingo, dia 30 de abril, continuamos as Visitas do Divino Espírito 
Santo nas paróquias, nos seguintes sítios: Paróquia de Gaula - Lajes e Porto Novo 
(2 grupos) e Lombadinha (1 grupo); Paróquia da Lombada - Lombo da Calçada, 
Regadinhas e Rego (1 grupo). 
- Dia Diocesano do Acólito, terça-feira, 25 de abril na Paróquia do Atouguia, Ca-
lheta. 
- “ARRISCA” - Dia Jovem do Arciprestado de Santa Cruz e Machico, no Parque 
Desportivo de Água de Pena, dia 29 de abril às 10:00h. 
- Paróquia de Gaula: Vamos reviver a tradição dos “segredos”, no Domingo dia 
04 de junho com a festa convívio do Divino Espírito Santo. Cada pessoa da comu-
nidade/sítio deverá entregar ao pároco, até dia 31 de maio, o seu “segredo”, para 
ser arrematado na festa . 
 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 23-04 
2º Domingo da Páscoa 

08:00h 
seguida de visita Pascal 

09:15h 
no Centro de Oração 

seguida de visita Pascal 

Segunda-feira | 24-04  ———————— ———————— 

Terça-feira | 25-04 
São Marcos 

———————— Não há Eucaristia 

Quarta-feira | 26-04   09:30h  
Não há cartório 

———————— 

Quinta-feira | 27-04 ———————— ———————— 

Sexta-feira | 28-04 ———————— ———————— 

Sábado | 29-04 
Santa Catarina de Sena 

18:00h Não há Eucaristia 

DOMINGO | 30-04 
3º Domingo da Páscoa 

08:00h 
seguida de visita Pascal 

09:15h 
seguida de visita Pascal 


