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UNIDO A CRISTO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celebrar a Páscoa, é viver unido a Cristo em todos os momentos da 
vida do Senhor. É sabermos caminhar com Ele em cada dia, abraçando a 
Cruz com profunda caridade e subindo ao Calvário com Cristo para com 
Ele sermos crucificados e morrermos no alto da Cruz. Viver a Páscoa, é 
saber guardar o silêncio daquele Sábado maior. O silêncio da descida aos 
infernos para resgatar aqueles que lá mergulharam pelo peso dos peca-
dos cometidos. Ao mesmo tempo, é saber viver na esperança da Luz que 
brilha nas trevas das noites da nossa vida. Páscoa, é viver na alegria 
d´Aquele que, tendo dado a vida por nós, vence a morte e ressurge, tra-
zendo ao mundo um novo dia, um novo sentido. É celebrar a Paz que nos 
é dada no Domingo da Ressurreição. Porém, a Páscoa não se limita à vi-
vência de um ou de cinquenta dias. É um caminho contínuo. É fazermos a 
experiencia do caminho de Emaús, em que vivendo os momentos de pou-
ca fé, somos interpelados por Cristo vivo, que permanece connosco até 
ao fim dos tempos. Celebrar a Páscoa é sabermo-nos enviados a construir 
a paz todos os dias. É sabermo-nos enviados a construir um mundo me-
lhor. Não um mundo bonzinho, mas um mundo onde Reine o amor de 
Deus, todos os dias. 

Sérgio Fernandes  - Paróquia da Lombada 

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

Paróquia da Lombada. 
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3º Domingo da Páscoa3º Domingo da Páscoa   
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Lc 24, 13-35       

 

Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho duma povoação cha-
mada Emaús, que ficava a duas léguas de Jerusalém. Conversa-
vam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam 
e discutiam, Jesus aproximou-Se deles e pôs-Se com eles a cami-
nho. Mas os seus olhos estavam impedidos de O reconhecerem. 
Ele perguntou-lhes: «Que palavras são essas que trocais entre 
vós pelo caminho?». Pararam, com ar muito triste, e um deles, 
chamado Cléofas, respondeu: «Tu és o único habitante de Jerusa-
lém a ignorar o que lá se passou estes dias». E Ele perguntou: 
«Que foi?». Responderam-Lhe: «O que se refere a Jesus de Naza-
ré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de 
todo o povo; e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos 

chefes O entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que 
fosse Ele quem havia de libertar Israel. Mas, afinal, é já o terceiro dia depois que isto acon-
teceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram: foram de 
madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham 
aparecido uns Anjos a anunciar que Ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e 
encontraram tudo como as mulheres tinham dito. Mas a Ele não O viram». Então Jesus 
disse-lhes: «Homens sem inteligência e lentos de espírito para acreditar em tudo o que os 
profetas anunciaram! Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória?». 
Depois, começando por Moisés e passando pelos Profetas, explicou-lhes em todas as Escri-
turas o que Lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez 
menção de ir para diante. Mas eles convenceram-n’O a ficar, dizendo: «Ficai connosco, 
porque o dia está a terminar e vem caindo a noite». Jesus entrou e ficou com eles. E quan-
do Se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e entregou-lho. Nesse momen-
to abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-n’O. Mas Ele desapareceu da sua presença. 
Disseram então um para o outro: «Não ardia cá dentro o nosso coração, quando Ele nos 
falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?». Partiram imediatamente de regresso a 
Jerusalém e encontraram reunidos os Onze e os que estavam com eles, que diziam: «Na 
verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão». E eles contaram o que tinha aconteci-

do no caminho e como O tinham reconhecido ao partir o pão.   
 

   Na nossa caminhada pela vida, fazemos, frequentemente, a experiência do 
desencanto, do desalento, do desânimo. As crises, os fracassos, o desmorona-
mento daquilo que julgávamos seguro e em que apostámos tudo, a falência dos 
nossos sonhos deixam-nos frustrados, perdidos, sem perspectivas. Então, parece 
que nada faz sentido e que Deus desapareceu do nosso horizonte… No entanto, 
a catequese que Lucas nos propõe hoje garante-nos que Jesus, vivo e ressuscita-
do, caminha ao nosso lado. Ele é esse companheiro de viagem que encontra for-
mas de vir ao nosso encontro – mesmo se nem sempre somos capazes de O reco-
nhecer – e de encher o nosso coração de esperança.  

in www.dehonianos.org 
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23 - O que visa a Doutrina Social? 
    
A Doutrina Social tem dois objectivos: 
1. Enfatizar as obrigações da ação social e justa tal como 
aparecem no Evangelho.  
2. Protestar em nome da justiça sempre que as estruturas 
sociais, económicas, ou políticas contradigam a mensagem 
do Evangelho. 

A fé cristã tem um conceito claro da dignidade do Homem e daí deduz deter-
minados princípios, normas e valores que permitem 
uma ordem social livre e justa. Se são tão claros os prin-
cípios da Doutrina Social Cristã então devem ser sem-
pre aplicados às atuais questões sociais. Na aplicação 
da sua Doutrina Social, a Igreja torna-se a defensora de 
todos aqueles que, por diferentes razões, não podem 
erguer a sua voz e que não raramente são os mais for-
temente atingidos por estruturas injustas.    

O que é, afinal, o Tempo Pascal? 
 
O dia da páscoa aconteceu no dia 16 de abril. Mas, um dia 
tão importante que, guarda o memorial fundamental da 
fé cristã, não pode ficar só por um dia; não poderia passar 
só com vinte e quatro horas.  O Tempo Pascal, é o tempo 
de alegria e exultação pela nova vida que o Senhor con-
quistou ao pagar, com a sua entrega na cruz, o alto preço 
do nosso resgate.  
A cor litúrgica é branca, e, a presença do Círio Pascal é 
marcante como símbolo do Cristo Ressuscitado, coluna 
de LUZ que vai à frente do seu povo. 
Na primeira semana do Tempo Pascal, em particular, cele-

bramos “A OITAVA DA PÁSCOA”. Como o mistério da “passagem” do Senhor 
pela morte é extremamente profundo, durante oito dias celebramos esse gran-
de mistério como se fosse um único dia, com o objetivo de viver melhor o pon-
to central de nossa fé: A RESSURREIÇÃO DE JESUS. 

Todo o tempo pascal que, se estende por sete semanas, até a Festa de Pen-
tecostes, é marcado, não apenas nos domingos, mas, também durante os ou-
tros dias da semana, pelos textos dos Atos dos Apóstolos e do Evangelho de 
São João. São trechos que nos mostram a fé das primeiras comunidades cristãs 
e dos Apóstolos, em Cristo Ressuscitado e, nos convidam a fazer da nossa vida 
uma contínua páscoa, seguindo fielmente, os passos de Jesus e testemunhan-
do-o corajosamente no mundo de hoje. Para bem viver o tempo pascal é preci-
so aprofundar a prática da oração, da caridade e a vivência comunitária da fé. 

 

in http://diocesedeoeiras.org 
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- Dia da Mãe, domingo, 07 de maio. 
- Semana de oração pelas Vocações de 30 de abril a 07 de maio.  
- No próximo domingo, dia 07 de maio, continuamos as Visitas do Divino Espírito 
Santo nas paróquias, nos seguintes sítios: Paróquia de Gaula - Contenda, Fonte e 
Farrobo (2 grupos) e Beatas (1 grupo); Paróquia da Lombada - Salão e Palmeira 
de Cima - Oeste (1 grupo). 
- Paróquia da Lombada: Festa de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Paró-
quia da Lombada, dia 12 de maio com procissão das velas e missa na Capela de 
São Pedro às 20:00h. A concentração será às 19:30h no miradouro do rosário e  
haverá velas à venda no local. No dia 13 de maio a Eucaristia da Festa será às 
20:00h na capela de São Pedro, seguida de um convívio  partilhado no salão paro-
quial. Pedimos desde já que cada um traga algo para partilhar.  

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 30-04 
3º Domingo da Páscoa 

08:00h 
seguida de visita Pascal 

09:15h 
seguida de visita Pascal 

Segunda-feira | 01-05  
São José, Operário 

———————— ———————— 

Terça-feira | 02-05 
São Atanásio 

———————— Não há Eucaristia 
Não há cartório 

Quarta-feira | 03-05   
São Filipe e São Tiago 

19:00h  
Não há cartório 

———————— 

Quinta-feira | 04-05 ———————— ———————— 

Sexta-feira | 05-05 ———————— ———————— 

Sábado | 06-05 18:00h 16:00h 
Primeira Comunhão 

DOMINGO | 07-05 
4º Domingo da Páscoa 

08:00h 
seguida de visita Pascal 

09:15h 
seguida de visita Pascal 


