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Que caminho estamos a percorrer?...  
 

Esta semana gostaria de partilhar convosco algo que me 
preocupa como mulher do século XXI, como cristã e particu-
larmente, como mãe. Nestas últimas semanas temos ouvido 
falar de um “jogo” que tem levado muitos dos nossos jo-
vens ao suicídio e muitos outros ao hospital. Segundo o au-
tor do “jogo” os jovens que entraram neste beco sem saída 
“queriam morrer”, eram jovens “que não tinham qualquer 
valor para a sociedade”. Era “preciso distinguir pessoas nor-
mais de lixo biológico”. Estes jovens que se suicidaram são, 
segundo o autor, “lixo biológico”, isto é, não são nada…

Não têm nada. Segundo ele, "elas morriam felizes”. Ele apenas lhes deu aqui-
lo “que não tinham na sua vida real: calor, compreensão, uma ligação a algo". 
Que sociedade é esta que leva jovens saudáveis a atentar contra a própria 
vida? Que sociedade é esta que está a ser esvaziada de valores? Que tipo de 
pais não se apercebem que os filhos “não estão bem”? Que valores estamos a 
transmitir aos nossos jovens? Os jovens atuais não são diferentes dos jovens 
de há 50 anos…são pessoas que precisam de sentir que são amados, que são 
importantes, que erram, mas que se podem erguer novamente.  

Provavelmente muito dos que estão a ler este desabafo não têm filhos em 
idades “problemáticas”, mas podem ter sobrinhos, netos, vizinhos… e é im-
portante estar atento a todos e a cada um em particular. Sejamos capazes de 
dar a cada um desses jovens atenção, amor, tempo…. Especialmente tempo! 

Concluo lançando um desafio aos pais e educadores: quando estiverem à 
mesa, ponham os telemóveis de lado, os dos filhos e o dos pais, e conversem!  
Falem, construam ligações com os vossos filhos, de modo que eles possam 
ter a certeza que podem contar convosco sempre! 

 

Ana Paula Jardim  - Paróquia da Lombada 

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

Paróquia da Lombada. 
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5º Domingo da Páscoa5º Domingo da Páscoa   
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Jo 14, 1-12          
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Não 
se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus, 
acreditai também em Mim. Em casa de meu Pai há 
muitas moradas; se assim não fosse, Eu vos teria dito 
que vou preparar-vos um lugar? Quando Eu for prepa-
rar-vos um lugar, virei novamente para vos levar co-
migo, para que, onde Eu estou, estejais vós também. 
Para onde Eu vou, conheceis o caminho». Disse-Lhe 
Tomé: «Senhor, não sabemos para onde vais: como 
podemos conhecer o caminho?». Respondeu-lhe Je-

sus: «Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por 
Mim. Se Me conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai. Mas desde 
agora já O conheceis e já O vistes». Disse-Lhe Filipe: «Senhor, mostra-nos o 
Pai e isto nos basta». Respondeu-lhe Jesus: «Há tanto tempo que estou 
convosco e não Me conheces, Filipe? Quem Me vê, vê o Pai. Como podes 
tu dizer: ‘Mostra-nos o Pai’? Não acreditas que Eu estou no Pai e o Pai está 
em Mim? As palavras que Eu vos digo, não as digo por Mim próprio; mas é 
o Pai, permanecendo em Mim, que faz as obras. Acreditai-Me: Eu estou no 
Pai e o Pai está em Mim; acreditai ao menos pelas minhas obras. Em ver-
dade, em verdade vos digo: quem acredita em Mim fará também as obras 
que Eu faço e fará obras ainda maiores, porque Eu vou para o Pai». 

 

Falar do “caminho” de Jesus é falar de uma vida dada a Deus e gasta em favor 
dos irmãos, numa doação total e radical, até à morte. Os discípulos são convida-
dos a percorrer, com Jesus, esse mesmo “caminho”. Paradoxalmente, dessa en-
trega (dessa morte para si mesmo) nasce o Homem Novo, o homem na plenitude 
das suas possibilidades, o homem que desenvolveu até ao extremo todas as suas 
potencialidades. É esse “caminho” que eu tenho vindo a percorrer? A minha vida 
tem sido uma entrega a Deus e doação aos meus irmãos? Tenho procurado despir
-me do egoísmo e do orgulho que impedem o Homem Novo de aparecer?  

A comunhão do crente com o Pai e com Jesus não resulta de momentos mági-
cos nos quais, através da recitação de certas fórmulas ou do cumprimento de 
certos ritos, a vida de Deus bombardeia e inunda incondicionalmente o crente; 
mas a intimidade e a comunhão com Jesus e com o Pai estabelecem-se percorren-
do o caminho do amor e da entrega, em doação total a Deus e aos irmãos. Quem 
quiser encontrar-se com Jesus e com o Pai, tem de sair do egoísmo e a fazer da 
sua vida um dom a Deus e aos homens.  

in www.dehonianos.org 
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25 - Como surgiu a Doutrina Social da Igreja?  
    
Ninguém pode ouvir o Evangelho sem se sentir socialmente 
interpelado. Com a expressão «Doutrina Social» entende-se, 
todavia, aquelas declarações sobre questões sociais que o 
Magistério da Igreja pronunciou desde a Encíclica Rerum 
Novarum do Papa Leão XIII. Com a industrialização, surgiu 
no século XIX uma “questão social” totalmente nova. A mai-

or parte dos Homens já não estava ocupada na agricultura, mas sim na indústria. 
Não havia protecção no trabalho, não havia seguros de doença, não havia direito 
a férias, era frequente o trabalho infantil. Surgiram sindicatos que se empenha-
ram na defesa dos interesses dos operários. Para o Papa Leão XIII, tornou-se cla-
ro que ele tinha de reagir com uma medida extraordinária. Na sua Encíclica Rerum 
Novarum elaborou um esboço de uma ordem social justa. Desde então, os Papas 
têm repetidamente reagido aos «sinais dos tempos» e, na 
tradição da Rerum Novarum, têm-se pronunciado sobre as 
questões sociais especialmente urgentes. Chama-se então 
Doutrina Social ao conjunto das declarações que foram feitas 
ao longo do tempo. Ao lado das tomadas de posição da Igreja 
na sua universalidade, isto é, declarações do Papa, de um 
Concílio ou da Cúria Romana, contam-se também tomadas de 
posição regionais, como, por exemplo, pronunciamentos so-
ciais de uma conferência episcopal.      

Santos Pastorinhos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Santa Jacinta Marto e São Francisco Marto,  

tornaram-se a 13 de maio de 2017 os mais jovens santos 
não-mártires na história da Igreja Católica 



14 a 21 de maio de 2017 

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 

- Dia Diocesano do Clero na próxima sexta-feira, 19 de maio, na Paróquia da Ponta Delga-
da, celebrando o 10º aniversário da tomada de posse do Se. Bispo D. António Carrilho. 
- No próximo domingo, dia 21 de maio, continuamos as Visitas do Divino Espírito Santo nas 
paróquias, nos seguintes sítios: Paróquia de Gaula - Lombo, Lobas, Salão e São João (2 
grupos); Paróquia da Lombada - Rosário (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 a partir das 19:00h. Convidamos as comunidades a viver 
esta celebração. De referir que a imagem da procissão das velas, 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. 
- Dia Diocesano do Catequista, sábado, 10 de junho, na paróquia do Curral das Freiras.  

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 14-05 
5º Domingo da Páscoa 

08:00h 
seguida de visita Pascal 

09:15h 
seguida de visita Pascal 

Segunda-feira | 15-05  ———————— ———————— 

Terça-feira | 16-05 ———————— 19:00h  
Cartório até às 20:00h 

Quarta-feira | 17-05   19:00h  
Cartório até às 20:00h 

———————— 

Quinta-feira | 18-05 
15:00h  

na capela do Lar 
———————— 

Sexta-feira | 19-05 09:00h ———————— 

Sábado | 20-05 18:00h 16:00h 
Profissão de Fé 

DOMINGO | 21-05 
6º Domingo da Páscoa 

08:00h 
seguida de visita Pascal 

09:15h 
seguida de visita Pascal 


