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“Se quiseres, podes curar-me.”  
 

No decorrer do denominado Dia Mundial do 
Doente, o evangelho mostra-nos uma das princi-
pais doenças que afectava a população no tempo 
de Jesus– a lepra. Hoje olhamos para a nossa so-
ciedade e apercebemo-nos de uma série de do-
enças que atingem os nossos povos. A doença 
não é apenas algo físico. Por vezes, são doenças 
espirituais que nos causam grande dor. No evan-

gelho, o homem que recorre a Jesus, reconhece-Lhe o poder de o 
curar. Assim, podemos afirmar que a doença coloca a nossa fé à 
prova e ao mesmo tempo revela a nossa capacidade de reconhecer 
em Deus, a cura para as nossas fragilidades. Segundo o Santo Pa-
dre, o Papa Francisco: “A doença, sobretudo se grave, põe sempre 
em crise a existência humana e suscita perguntas que nos atingem 
em profundidade. Podemos sentir-nos desesperados, pensar que 
tudo está perdido, que já nada tem sentido. Nestas situações, a fé 
em Deus se, por um lado, é posta à prova, por outro, revela toda a 
sua força positiva”. O testemunho do leproso ensina-nos que a do-
ença pode aproximar-nos de Deus. Assim, podemos reconhecer 
n´Ele um desejo de nos curar das feridas do corpo e da alma. Jesus 
quer cuidar de nós nos nossos momentos de queda e de fragilidade. 
Ele quer tomar sobre si as nossas dores, ensinando-nos que o cami-
nho da Cruz leva à salvação. É na Cruz do Senhor que encontramos 
o sentido das nossas dores.    

 
Sérgio Fernandes - Paróquia da Lombada 

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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6º domingo do Tempo Comum 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Mc 1, 40-45  

 

Naquele tempo, veio ter com Jesus um leproso. 
Prostrou-se de joelhos e suplicou-Lhe: «Se quiseres, 
podes curar-me». Jesus, compadecido, estendeu a 
mão, tocou-lhe e disse: «Quero: fica limpo». No 
mesmo instante o deixou a lepra e ele ficou limpo. 
Advertindo-o severamente, despediu-o com esta 
ordem: «Não digas nada a ninguém, mas vai mos-
trar-te ao sacerdote e oferece pela tua cura o que 
Moisés ordenou, para lhes servir de testemunho». 
Ele, porém, logo que partiu, começou a apregoar e 
a divulgar o que acontecera, e assim, Jesus já não 

podia entrar abertamente em nenhuma cidade. Ficava fora, em lu-
gares desertos, e vinham ter com Ele de toda a parte. 

 
 

 O nosso texto fala-nos de um Deus cheio de amor, de bondade e de 
ternura, que Se faz pessoa e que desce ao encontro dos seus filhos, 
que lhes apresenta propostas de vida nova e que os convida a viver em 
comunhão com Ele e a integrar a sua família. É um Deus que não exclui 
ninguém e que não aceita que, em seu nome, se inventem sistemas de 
discriminação ou de marginalização dos irmãos. Às vezes há pessoas 
(quase sempre bem intencionadas) que inventam mecanismos de ex-
clusão, de segregação, de sofrimento, em nome de um Deus severo, 
intolerante, distante, incapaz de compreender os limites e as fragilida-
des do homem. Trata-se de um atentado contra Deus. O Deus que so-
mos convidados a descobrir, a amar, a testemunhar no mundo, é o 
Deus de Jesus Cristo – isto é, esse Deus que vem ao encontro de cada 
homem, que Se compadece do seu sofrimento, que lhe estende a mão 
com ternura, que o purifica, que lhe oferece uma nova vida e que o in-
tegra na comunidade do “Reino” (nessa família onde todos têm lugar 
e onde todos são filhos amados de Deus).  

 A atitude de Jesus em relação ao leproso (bem como aos outros 
excluídos da sociedade do seu tempo) é uma atitude de proximidade, 
de solidariedade, de aceitação. Jesus não está preocupado com o que 
é política ou religiosamente correcto, ou com a indignidade da pessoa, 
ou com o perigo que ela representa para uma certa ordem social… Ele 
apenas vê em cada pessoa um irmão que Deus ama e a quem é preciso 
estender a mão e amar, também. Como é que lidamos com os excluí-
dos da sociedade ou da Igreja? Procuramos integrar e acolher (os es-
trangeiros, os marginais, os pecadores, os “diferentes”) ou ajudamos a 
perpetuar os mecanismos de exclusão e de discriminação?  

 
in www.dehonianos.org 
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58 - Há diferenças fundamentais entre os Homens?  
 
Não. Deus criou todos os Homens à sua imagem, pelo 
que todos têm a mesma dignidade inalienável, inde-
pendentemente do sexo, da proveni-
ência, da religião ou da cor da pele. 
Porque assim é, devem ser superadas 
todas as injustiças entre grupos sexu-

ais ou povos inteiros, a fim de garantir o crescimento pes-
soal, a igualdade de oportunidades e assim a dignidade de 
todos. 

Mensagem para a Quaresma: 
Papa apresenta apego ao dinheiro como «raiz de todos os males» 

 
O Papa Francisco alerta na sua mensagem para a 

Quaresma 2018, divulgada hoje no Vaticano, para os 
“falsos profetas” do dinheiro e do lucro, que consi-
dera responsáveis pela violência e o descarte dos 
mais fracos. “O que apaga o amor é, antes de mais 
nada, a ganância do dinheiro, raiz de todos os males; 
depois dela, vem a recusa de Deus”. 
A mensagem inspira-se numa afirmação de Jesus, 
que aparece no Evangelho segundo São Mateus: 
‘Porque se multiplicará a iniquidade, vai resfriar o 

amor de muitos’. Francisco adverte para a “ilusão do dinheiro” que torna 
os seres humanos “escravos do lucro ou de interesses mesquinhos”. 

O Papa denuncia depois a “violência que se abate” sobre “o bebé por 
nascer, o idoso doente, o hóspede de passagem, o estrangeiro” e o pró-
prio meio ambiente. “A terra está envenenada por resíduos, lançados por 
negligência e por interesses; os mares, também eles poluídos, têm de in-
felizmente guardar os despojos de tantos náufragos das migrações força-
das; os céus – que, nos desígnios de Deus, cantam a sua glória – são sulca-
dos por máquinas que fazem chover instrumentos de morte”, elenca. 

O texto aponta o dedo a “falsos profetas” que procuram enganar e 
fazer desaparecer o amor, “centro de todo o Evangelho”. Francisco fala 
das tentações do “prazer de poucos instantes”, das “vítimas da solidão”, 
dos “«charlatães» que oferecem soluções simples e imediatas para todas 
as aflições” e do “falso remédio da droga”. “Quantos acabam enredados 
numa vida completamente virtual, onde as relações parecem mais simples 
e ágeis, mas depois revelam-se dramaticamente sem sentido!” 

Estes impostores, ao mesmo tempo que oferecem coisas sem valor, 
tiram aquilo que é mais precioso como a dignidade, a liberdade e a capaci-
dade de amar”, acrescenta. A mensagem convida cada católico a 
“discernir” se está ameaçado pelas “mentiras destes falsos profetas”. 

O texto evoca a ‘Divina Comédia’, de Dante Alighieri, o qual, ao descre-
ver o Inferno, “imagina o diabo sentado num trono de gelo”. 
“Interroguemo-nos então: Como arrefece o amor em nós? Quais são os 
sinais indicadores de que o amor corre o risco de se apagar em nós?”, de-
safia o Papa. Francisco adverte para um arrefecimento do amor também 
nas comunidades católicas, quando existe egoísmo, pessimismo, isola-
mento ou “guerras fratricidas”, reduzindo assim o “ardor missionário”. 

 

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

- Reunião de catequistas da Paróquia da Lombada, quarta-feira dia 
14 de fevereiro às 20:30h e da Paróquia de Gaula, quarta-feira dia 21 
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 | 11 fev. 
6º domingo do Tempo Comum 

10:30h 09:15h 

Segunda-feira | 12 fev. ———————— ———————— 

Terça-feira | 13 fev. ———————— Não há eucaristia 
não há cartório 

Quarta-feira | 14 fev. 
Cinzas 

18:00h 
não há cartório 

19:30h 

Quinta-feira | 15 fev. 
15:00h  

na capela do Lar  
———————— 

Sexta-feira | 16 fev. 
Via Sacra e missa 

18:00h 
Via Sacra e missa 

19:30h 

Sábado | 17 fev. 18:00h 19:30h 
no Centro de Oração  

DOMINGO | 18 fev. 
1º domingo da Quaresma 

DIA DIOCESANO DA BÍBLIA 

10:30h 
Festa do Compromisso 

09:15h 
Festa do Compromisso 

1º aniversário - a semente | rádio - 05 de março 
Oiça nas páginas do Facebook da  

Paróquia de Gaula ou Paróquia da Lombada. 


