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Os Estigmas de Cristo  
 

A caminho da época da Quaresma, é relevante 
realçar a importância do Culto das Cinco Chagas 
do Senhor, comemorado a 7 de fevereiro. 
As Cinco Chagas do Senhor, são as feridas que 
Jesus Cristo recebeu na Cruz e que manifestou 
aos Apóstolos depois da Ressurreição. Estas cin-
co Chagas são consideradas as fontes preditas 
por Isaías - fontes de misericórdia, de esperança 
e de amor - através da seguinte citação: Haurietis 
aquas in gaudio de fontibus Salvatoris - Tirareis 

com alegria água das fontes do Salvador, de onde é possível tirar 
todas as graças, com a presença da fé. 

É relevante focar que nós portugueses, desde há muitos séculos, 
vivemos uma grande devoção em relação às Cinco Chagas do Se-
nhor, como é possível constatar nos seguintes versos, retirados do 
livro Os Lusíadas, de Luís de Camões, onde se comparam as armas 
da Bandeira Nacional com as Chagas de Cristo: "Vede-O no vosso 
escudo, que presente/Vos amostra a vitória já passada,/Na qual vos 
deu por armas, e deixou/As que Ele para si na Cruz tomou." (Os Lu-
síadas, 1, 7). 

Portanto, a devoção às Chagas de Jesus Cristo, são sinais amoro-
sos do seu sofrimento e mais tarde de glorificação, que aperfeiço-
am em nós, cristãos, a gratidão, que leva a pagar amor com amor, 
até ao sacrifício total, por Deus e pelos irmãos.   

 
Igor Fernandes - Paróquia de Gaula 

Início da Quaresma 
Quarta-feira de Cinzas, dia 14 de fevereiro 2018 

Celebração da imposição das cinzas 
 Igreja de Gaula às 18:00h e na Capela de São Pedro às 19:30h. 
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5º domingo do Tempo Comum 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Mc 1, 29-39                                

 

Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com 
Tiago e João, a casa de Simão e André. A sogra de 
Simão estava de cama com febre e logo Lhe fala-
ram dela. Jesus aproximou-Se, tomou-a pela mão e 
levantou-a. A febre deixou-a e ela começou a servi-
los. Ao cair da tarde, já depois do sol-posto, trou-
xeram-Lhe todos os doentes e possessos e a cida-
de inteira ficou reunida diante da porta. Jesus cu-
rou muitas pessoas, que eram atormentadas por 
várias doenças, e expulsou muitos demónios. Mas 
não deixava que os demónios falassem, porque 

sabiam quem Ele era. De manhã, muito cedo, levantou-Se e saiu. 
Retirou-Se para um sítio ermo e aí começou a orar. Simão e os com-
panheiros foram à procura d’Ele e, quando O encontraram, disse-
ram-Lhe: «Todos Te procuram». Ele respondeu-lhes: «Vamos a ou-
tros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí também, por-
que foi para isso que Eu vim». E foi por toda a Galileia, pregando nas 
sinagogas e expulsando os demónios. 

 
 

 As acções de Jesus em favor dos homens que o Evangelho deste 
domingo nos apresenta mostram a eterna preocupação de Deus com a 
vida e a felicidade dos seus filhos. O projecto de Deus para os homens 
e para o mundo não é um projecto de morte, mas de vida; o objectivo 
de Deus é conduzir os homens ao encontro desse mundo novo (o 
“Reino de Deus”) de onde estão ausentes o sofrimento, a maldição e a 
exclusão, e onde cada pessoa tem acesso à vida verdadeira, à felicida-
de definitiva, à salvação. Talvez nem sempre entendamos o sentido do 
sofrimento que nos espera em cada esquina da vida; talvez nem sem-
pre sejam claros, para nós, os caminhos por onde se desenrolam os 
projectos de Deus… Mas Jesus veio garantir-nos absolutamente o em-
penho de Deus na felicidade e na libertação do homem. Resta-nos con-
fiar em Deus e entregarmo-nos ao seu amor.  

 A história da sogra de Pedro que, depois do encontro com Jesus, 
“começou a servir” os que estavam na casa, lembra-nos que do encon-
tro libertador com Jesus deve resultar o compromisso com a liberta-
ção dos nossos irmãos. Quem encontra Jesus e aceita inserir-se na di-
nâmica do “Reino”, compromete-se com a transformação do mun-
do… Compromete-se a realizar, em favor dos irmãos, os mesmos 
“milagres” de Jesus e a levar vida, paz e esperança aos doentes, aos 
marginalizados, aos oprimidos, aos injustiçados, aos perseguidos, aos 
que sofrem. Os meus gestos são sinais da vida de Deus (“milagres”) 
para os irmãos que caminham ao meu lado? 

 
in www.dehonianos.org 
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57 - Em que medida é que o ser humano é livre?  
 
O ser humano é livre, mas a liberdade tem um objetivo. 
Em última instância, a liberdade existe para que, com a 
vontade e com a inteligência, façamos o que verdadei-
ramente é bom. Para isso, a liberdade orienta-se se-
gundo a lei natural e a ordem da criação (o modo co-
mo Deus estabeleceu racionalmente o mundo). Atra-
vés da consciência, podemos conhecer a verdade so-

bre o bem e sobre o mal. A consciência é como a voz da verdade no Ho-
mem, a lei natural que está inscrita no coração de 
todos os Homens (Rm 2,15). Através da nossa ra-
zão apreendemos na consciência os valores que 
são bons para todos os tempos. Enganar, roubar, 
matar nunca pode estar bem. O que quer dizer que 
a consciência pode errar. A liberdade nem sempre 
tende para o que realmente é bom, mas quer mui-
tas vezes o bem que é só aparente, egoísta. Por 
isso, é necessário treinar a consciência e deixar-se 
instruir acerca dos verdadeiros valores. Também a 
liberdade precisa da libertação em Cristo a fim de 
poder realizar o verdadeiro bem. 

Papa reforça proibição de substituir  
leituras da Missa por outros textos 

 

O Papa Francisco deixou duras críticas a 
quem substitui as leituras da Bíblia proclama-
das durante a celebração da Missa por outros 
textos, recordando que tal decisão é 
“proibida” pela Igreja Católica. 

“Algumas escolhas subjetivas, como a omis-
são das leituras ou a sua substituição por tex-
tos não bíblicos, estão proibidas. Mas ouvi que 
alguns lêem uma notícia do jornal porque é a 

notícia do dia. Não! A Palavra de Deus é a Palavra de Deus! Podemos ler o 
jornal depois, mas ali lê-se a Palavra de Deus, é o Senhor que fala”, disse, 
durante a audiência pública semanal, na Praça de São Pedro. 

O Papa sublinhou que decisões contrárias ao que está disposto na cele-
bração litúrgica acabam por empobrecer a Missa e comprometer o 
“diálogo”, sustentando que “é o próprio Deus que fala” e é preciso ouvir 
sem distrações. “Quantas vezes, enquanto se lê a Palavra de Deus, se co-
menta: olha aquele, vê aquela, olha o penteado daquela, que ridículo… E 
começa-se a fazer comentários. Ou não é verdade, isto?”, questionou, 
falando de improviso. 

Francisco pediu que os leitores e salmistas se preparem para a celebra-
ção, de forma a transmitir a “grande riqueza” das leituras bíblicas, e con-
vidou a valorizar o Salmo Responsorial, com o canto de “pelo menos do 
refrão”. “A Palavra de Deus faz um caminho dentro de nós. Escutamo-la 
com os ouvidos, passa pelo coração, não permanece nos ouvidos, deve ir 
ao coração e do coração passa às mãos, às boas obras”, concluiu. 

 

in www.ecclesia.pt 
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- Formação Arciprestal de Acólitos, no salão paroquial de Santa 
Cruz, dia 10 de fevereiro, das 09:30h às 12:00h. 
- Dia Mundial do doente, domingo, 11 de fevereiro. 
- Reunião do Conselho Paroquial da Paróquia da Lombada, terça-
feira dia 06 de fevereiro às 20:00h e da Paróquia de Gaula, quarta-
feira dia 07 de fevereiro às 20:00h. 
- Viagem paroquial aos Açores “Faial, Pico, Terceira, Flores e São 
Miguel” de 12 a 21 de agosto de 2018. Inscrições com o pároco até 
31 de maio de 2018. Preço por pessoa em quarto duplo: 1818,00€ e 
em single: +352,00€. 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 04 fev. 
5º domingo do Tempo Comum 

10:30h 
Festa da Palavra 

09:15h 
Festa do Pai Nosso 

Segunda-feira | 05 fev. 
Santa Águeda 

———————— ———————— 

Terça-feira | 06 fev. 
SS. Paulo Miki e Companheiros ———————— 18:30h 

cartório até às 20:00h 

Quarta-feira | 07 fev. 
Cinco Chagas do Senhor  

18:30h 
cartório até às 20:00h 

———————— 

Quinta-feira | 08 fev. 
15:00h  

na capela do Lar  ———————— 

Sexta-feira | 09 fev. 09:30h ———————— 

Sábado | 10 fev. 
S. Escolástica  

18:00h Não há eucaristia 
no Centro de Oração  

DOMINGO | 11 fev. 
6º domingo do Tempo Comum 

10:30h 09:15h 


