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MARIA, MULHER E MÃE... 
 

 

Sendo maio o mês de Maria, e neste domingo 
dedicado à mãe, cumprimento todas as mães 
que, no seu dia-a-dia, procuram em Maria o mo-
delo de mulher e de mãe, assumindo a ação de 
Deus e se deixando envolver pelo canto do Mag-
nificat: “A minha alma glorifica ao senhor e o 
meu espírito exulta de alegria em Deus meu Sal-
vador.” 

Mãe é aquela que sabe repreender com paciência e com firmeza, é a 
amiga companheira e confidente, é aquela que sofre e que ama sem limi-
tes. Ela tem a capacidade de ouvir o silêncio, de adivinhar sentimentos, de 
encontrar a palavra certa nos momentos incertos, de nos fortalecer quan-
do tudo ao nosso redor parece que vai cair. 

No “memorial” do Calvário, Cristo entregou-nos Maria, Sua Mãe, para 
ficar connosco, pois sabia que íamos precisar de uma guia que refletisse a 
Sua imagem, que falasse de amor, que expressasse a linguagem dos an-
jos, usando palavras dos homens. 

A todas as mães, com o carinho e o reconhecimento que elas mere-
cem, louvemos:  

Maria Mulher e Mãe … exaltada acima de todas elas; possuída por 
Deus; apontas o caminho a todas as mães; cheia de força do alto acolhes 
em ti o Espírito Santo; dás aos homens o Salvador; mãe mestra e rainha 
dos apóstolos; tão cheia de vida que nos dás a VIDA; sempre na escuta de 
Deus; és o espelho e o modelo de todas as mães; bendita entre todas as 
mulheres, protege todas as mães!  

Teresa Mata  - Paróquia de Gaula 

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

Paróquia da Lombada. 
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4º Domingo da Páscoa4º Domingo da Páscoa   
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Jo 10, 1-10        
 

Naquele tempo, disse Jesus: «Em verdade, em verdade vos 
digo: Aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela 
porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Mas 
aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O por-
teiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele 
chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora. 
Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, cami-
nha à sua frente e as ovelhas seguem-no, porque conhe-
cem a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, mas 
fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos». 
Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não 

compreenderam o que queria dizer. Jesus continuou: «Em verdade, em verdade 
vos digo: Eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de Mim são la-
drões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem en-
trar por Mim será salvo: é como a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra 
pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para 
que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância». 

 

   Na nossa cultura urbana, a figura do “Pastor” é uma figura de outras eras, 
que pouco evoca, a não ser um mundo perdido de quietude e de amplos espaços 
verdes; em contrapartida, conhecemos bem a figura do presidente, do líder, do 
chefe: não raras vezes, é alguém que se impõe pela força, que manipula as mas-
sas, que escraviza os que estão sob a sua autoridade, que se aproveita dos fracos, 
que humilha os mais débeis… Ao propor-nos a figura bíblica do “Bom Pastor”, o 
Evangelho convida-nos a reflectir sobre o serviço da autoridade… Propõe como 
modelo de presidência (ou de “Pastor”) uma figura que oferece a vida, que serve, 
que respeita a liberdade das pessoas, que se dedica totalmente, que ama gratui-
tamente. 

Para os cristãos, “o Pastor” por excelência é Cristo: Ele recebeu do Pai a mis-
são de conduzir o “rebanho” de Deus das trevas para a luz, da escravidão para a 
liberdade, da morte para a vida. O nosso “Pastor” é, de facto, Cristo, ou temos 
outros “pastores” que nos arrastam e que são as referências fundamentais à vol-
ta das quais construímos a nossa existência? O que é que nos conduz e condicio-
na as nossas opções? Cristo? A voz do política e socialmente correcto? A voz da 
opinião pública? A voz do presidente do partido? A voz do comodismo e da insta-
lação? A voz do preservar os nossos esquemas egoístas e os nossos privilégios? A 
voz do êxito e do triunfo a qualquer custo? A voz do herói mais giro da telenove-
la? A voz do programa de maior audiência da estação televisiva de maior audiên-
cia?  

in www.dehonianos.org 
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24 - Quem é que define a Doutrina Social da Igreja? 
    
Na origem da Doutrina Social estão envolvidos todos 
os membros da Igreja, segundo as suas tarefas e caris-
mas. Os princípios da Doutrina Social foram formula-
dos em importantes docu-
mentos eclesiais. A Doutrina 

Social é “doutrina” oficial da Igreja. O magistério 
da Igreja - o Papa e os bispos que estão em co-
munhão com ele - recorda à Igreja e à humanida-
de como é que devem ser formadas empresas 
socialmente justas e pacíficas.     

Dia mundial de oração pelas Vocações 
 
A mensagem para o Dia Mundial de Oração pelas 
Vocações que hoje é celebrado, tem como tema: 
‘Impelidos pelo Espírito para a missão’. Na mensa-
gem O Papa Francisco sublinhou a “dimensão missio-
nária da vocação cristã”: 
“O compromisso missionário não é algo que vem 
acrescentar-se à vida cristã como se fosse um orna-
mento, mas, pelo contrário, situa-se no âmago da 
própria fé. A relação com o Senhor implica ser envia-
dos ao mundo”, escreve Francisco. 
Missionários do Evangelho: A mensagem sublinha 
que “todos os cristãos são constituídos missionários 
do Evangelho”, e isto “vale de forma particular” para 
as pessoas chamadas a uma “especial consagração e 

também para os sacerdotes”.  
Guiar o Povo de Deus: O povo de Deus “precisa de ser guiado” por pasto-

res que “gastam a sua vida ao serviço do Evangelho” e pede às comunidades 
paroquiais, associações e grupos de oração que peçam “ao Senhor que man-
de operários para a sua messe e nos dê sacerdotes enamorados do Evange-
lho”. 

Fé Cansada:  Segundo Francisco, hoje é possível “voltar a encontrar o ar-
dor do anúncio e propor” o seguimento de Cristo, sobretudo aos jovens. 

A oração na missão: Para o Papa “não poderá jamais haver” pastoral voca-
cional nem missão cristã sem a oração assídua e contemplativa, porque a vida 
cristã se alimenta com a escuta da Palavra de Deus, “sobretudo cuidar da re-
lação pessoal com o Senhor na adoração eucarística”. 

 

in http://arautos.org 
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- No próximo sábado, dia 13 de Maio, o Papa Francisco, irá fazer Santos os Beatos Francis-
co e Jacinta Marto em Fátima. Rezemos pelas novas santas crianças.  
- No próximo domingo, dia 14 de maio, continuamos as Visitas do Divino Espírito Santo 
nas paróquias, nos seguintes sítios: Paróquia de Gaula - Povo, Furtados, Aldonça e Castele-
jo (2 grupos); Paróquia da Lombada - Palmeira de Cima - Oeste , desde a vidroilha e Este - 
acima do Marão (2 grupos). 
- O nosso arciprestado de Santa Cruz e Machico está a preparar uma celebração mariana, 
inserida no contexto do centenário das aparições em Fátima, no sábado, dia 27 de Maio, 
na Igreja Paroquial da Camacha. Convidamos as comunidades a viver esta celebração. De 
referir que a imagem da procissão, será de Nossa Senhora de Fátima da Paróquia de Gaula.  
- Paróquia de Gaula: Vamos reviver a tradição dos “segredos”, no Domingo dia 04 de ju-
nho com a festa convívio do Divino Espírito Santo. Cada pessoa da comunidade/sítio deve-
rá entregar ao pároco, até dia 31 de maio, o seu “segredo”, para ser arrematado na festa. 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 07-05 
4º Domingo da Páscoa 

08:00h 
seguida de visita Pascal 

09:15h 
seguida de visita Pascal 

Segunda-feira | 08-05  ———————— ———————— 

Terça-feira | 09-05 ———————— 19:00h  
Cartório até às 20:00h 

Quarta-feira | 10-05   19:00h  
Cartório até às 20:00h 

———————— 

Quinta-feira | 11-05 
15:00h  

na capela do Lar 
———————— 

Sexta-feira | 12-05 ———————— 
19:30h Concentração 

20:00h Procissão das velas e 

Eucaristia 

Sábado | 13-05 
Nossa Senhora de Fátima 

18:00h 20:00h 
Novena e Eucaristia 

DOMINGO | 14-05 
5º Domingo da Páscoa 

08:00h 
seguida de visita Pascal 

09:15h 
seguida de visita Pascal 


