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Papa Francisco evoca exemplo de vida  
dos novos santos Francisco e Jacinta Marto  

 
 

O Papa Francisco afirmou em Fátima que as aparições de 
1917 na Cova da Iria foram um “manto de luz” sobre a 
humanidade, com uma mensagem de esperança. “No 
crer e sentir de muitos peregrinos, se não mesmo de 
todos, Fátima é sobretudo este manto de Luz que nos 
cobre, aqui como em qualquer outro lugar da Terra 
quando nos refugiamos sob a proteção da Virgem Mãe”, 
realçou, na homilia da Missa a que presidiu no Santuário. 
Na Missa conclusiva da peregrinação internacional do 13 
de maio, a primeira do centenário das aparições, o Papa 
quis agradecer “as bênçãos sem conta que o Céu conce-

deu nestes cem anos, passados sob o referido manto de Luz que Nossa Senhora, 
a partir deste esperançoso Portugal, estendeu sobre os quatro cantos da Terra”. 
Francisco retomou um tema que tem marcado as suas intervenções, apresentan-
do a Virgem Maria como “Mãe”. “Uma «Senhora tão bonita»: comentavam entre 
si os videntes de Fátima a caminho de casa, naquele abençoado dia 13 de maio de 
há cem anos atrás”. Segundo o Papa, a mensagem de Fátima quer alertar “para o 
risco do Inferno” para onde leva a vida “sem-Deus e profanando Deus nas suas 
criaturas”. “Queridos peregrinos, temos Mãe. Temos Mãe! Agarrados a Ela como 
filhos, vivamos da esperança que assenta em Jesus”, apelou. 

Francisco apresentou o exemplo dos recém-canonizados São Francisco Marto 
e Santa Jacinta, “a quem a Virgem Maria introduziu no mar imenso da Luz de 
Deus e aí os levou a adorá-lo”. “Daqui lhes vinha a força para superar contrarieda-
des e sofrimentos”, acrescentou. O Papa falou numa “presença divina” constan-
te na vida dos novos santos, que se manifestou “na súplica instante pelos peca-
dores e no desejo permanente de estar junto a «Jesus Escondido» no Sacrário”. 

 

in www.ecclesia.pt 

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

Paróquia da Lombada. 
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6º Domingo da Páscoa6º Domingo da Páscoa  
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Jo 14, 15-21 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Se 
Me amardes, guardareis os meus mandamentos. E Eu 
pedirei ao Pai, que vos dará outro Paráclito, para estar 
sempre convosco: Ele é o Espírito da verdade, que o 
mundo não pode receber, porque não O vê nem O 
conhece, mas que vós conheceis, porque habita con-
vosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos: voltarei 
para junto de vós. Daqui a pouco o mundo já não Me 
verá, mas vós ver-Me-eis, porque Eu vivo e vós vive-
reis. Nesse dia reconhecereis que Eu estou no Pai e 

que vós estais em Mim e Eu em vós. Se alguém aceita os meus manda-
mentos e os cumpre, esse realmente Me ama. E quem Me ama será ama-
do por meu Pai e Eu amá-lo-ei e manifestar-Me-ei a ele». 

 

A paixão de Jesus continua a acontecer, todos os dias, na vida de cada 
um de nós e na vida de tantos irmãos nossos. Sentimo-nos impotentes 
face à guerra e ao terrorismo; não conseguimos prever e evitar as catás-
trofes naturais; sofremos por causa da injustiça e da opressão; vemos o 
mundo construir-se de acordo com critérios de egoísmo e de materialis-
mo; não podemos evitar a doença e a morte… Acreditamos no “Reino de 
Deus”, mas ele parece nunca mais chegar, e caminhamos, desanimados e 
frustrados, para um futuro que não sabemos aonde conduzirá a humani-
dade. No entanto, nós os crentes temos razões para ter esperança: Jesus 
garantiu-nos que não nos deixaria órfãos e que estaria sempre a nosso 
lado. Na minha leitura do mundo e da história, o que é que prevalece: o 
pessimismo de quem se sente só e perdido no meio de forças de morte, 
ou a esperança de quem está seguro de que Jesus ressuscitado continua 
presente, a acompanhar a caminhada da sua comunidade pela história?   

Jesus garantiu aos seus discípulos o envio de um “defensor”, de um 
“consolador”, que havia de animar a comunidade cristã e conduzi-la ao 
longo da sua marcha pela história. Nós acreditámos, portanto, que o Espí-
rito está presente, animando-nos, conduzindo-nos, criando vida nova, 
dando esperança aos crentes em caminhada. Quais são as manifesta-
ções do Espírito que eu vejo na vida das pessoas, nos acontecimen-
tos da história, na vida da Igreja?  

in www.dehonianos.org 
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26 - Porque é que a Igreja não se interessa apenas 
pelas pessoas consideradas individualmente?   
    
Antes acusavam a Igreja de se interessar apenas 
pela salvação das almas. Na realidade, cada Ho-
mem conta perante Deus. Todos nós somos in-
substituíveis e únicos. No entanto, 

desde o seio materno, todos estamos numa relação 
de dependência em relação à comunidade formada 
pelos outros Homens. Só podemos ser felizes numa 
boa relação com os outros. A este propósito, já no 
relato da Criação é dito: «O Senhor Deus disse: Não 
é bom que o homem esteja sozinho. Vou fazer-lhe 
uma auxiliar que lhe seja semelhante.» (GN 2,18) 
Deus está interessado no bem-estar completo do Homem, e por 
isso também no desenvolvimento da comunidade na qual o Homem 
participa de muitos modos.      

«Comunicar a esperança e a confiança no nosso tempo»  
é o tema para o Dia Mundial das Comunicações Sociais 

 
Na mensagem para o Dia Mundial das Comu-
nicações Sociais, o Papa Francisco desafiou 
os media e os jornalistas de todo o mundo a 
passar de uma lógica de “notícias más” para 
uma da “boa notícia”, rejeitando o sensacio-
nalismo e a exploração dos dramas humanos. 
“Creio que há necessidade de romper o círcu-
lo vicioso da angústia e travar a espiral do 
medo, resultante do hábito de fixar a atenção 

nas ‘notícias más’ (guerras, terrorismo, escândalos e todo o tipo de fa-
lhanço nas vicissitudes humanas)”, refere o Papa na mensagem para o 51.º 
Dia Mundial das Comunicações Sociais. 

A mensagem do Papa foi publicada na festa litúrgica de São Francisco 
de Sales, padroeiro dos jornalistas (24 de janeiro). 

O Dia Mundial das Comunicações Sociais, única celebração do género 
estabelecida pelo Concílio Vaticano II (decreto ‘Inter Mirifica’, 1963), é celebra-
do no domingo que antecede o Pentecostes, este ano no dia 28 de maio. 

 

in www.ecclesia.pt 
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Tiragem de 250 exemplares / Distribuição Gratuita 

- No próximo domingo, dia 28 de maio, continuamos as Visitas do Divino Espírito Santo 
nas paróquias, nos seguintes sítios: Paróquia de Gaula - Torre, Fonte Lopo, e Fazendinha (2 
grupos); Paróquia da Lombada - São Pedro e Palmeira de Baixo-abaixo 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 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.  Haverá um autocarro que sairá às 17:45h, de São Pedro e às 
18:00h, junto ao cemitério de Gaula, lugares limitados sendo o valor de 5€. 
- 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. 
- Passeio Paroquial está agendado para o dia 09 de Julho. 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 21-05 
6º Domingo da Páscoa 

08:00h 
seguida de visita Pascal 

09:15h 
seguida de visita Pascal 

Segunda-feira | 22-05 
Santa Rita de Cássia  

———————— ———————— 

Terça-feira | 23-05 ———————— 19:00h  
Cartório até às 20:00h 

Quarta-feira | 24-05   19:00h  
Cartório até às 20:00h 

———————— 

Quinta-feira | 25-05 
15:00h  

na capela do Lar 
———————— 

Sexta-feira | 26-05 
São Filipe Néri 

09:00h ———————— 

Sábado | 27-05 

Celebração Arciprestal  
no centenário das aparições em Fátima 

19:00h  
na Igreja Paroquial da Camacha 

DOMINGO | 28-05 
Ascenção do Senhor 

08:00h 
seguida de visita Pascal 

09:15h 
seguida de visita Pascal 


