
BOLETIM INFORMATIVO DAS PARÓQUIAS DE GAULA E LOMBADA 

nº 62 - 11 de março de 2018 - 4ª semana da Quaresma  

 

Ser Mulher 
 

«Agradeço a todas as mulheres que, todos os dias, 
procuram construir uma sociedade mais humana e 
acolhedora» - foram as palavras do Papa Francisco 
aquando da celebração do dia Internacional da Mu-
lher.  

 Mas, qual o sentido de celebrarmos um dia em 
especial? Eis o porquê: as origens do dia Internacional 
da Mulher remontam ao dia 8 de março de 1857, 
quando umas operárias de uma fábrica de tecidos, 
em Nova Iorque, fizeram greve seguida de manifesta-
ções pacíficas para exigirem melhores condições de 
trabalho, direitos sociais e políticos, mas sofreram 
uma violenta repressão. Em 1910 no decorrer da 2ª 
conferência Internacional das Mulheres socialistas, 
em Copenhaga, foi aprovado dar um caráter universal 
à celebração deste dia. Foi finalmente reconhecido 
pela ONU em 1977 o dia 08 de Março como o dia in-
ternacional da Mulher. 

Infelizmente banaliza-se esta celebração, com 
desculpas apenas para comemorações supérfluas es-
quecendo o essencial: a consciencialização para a 

igualdade de género em todas as sociedades. O papel das mulheres na 
sociedade foi evoluindo ao longo do tempo, foi crescendo, e só foi 
possível à custa de lutas e sacrifícios de mulheres que acreditaram nas 
suas capacidades, mas há ainda um longo caminho a percorrer…  

Eu sou de opinião que o dia da mulher é todos os dias, pois como 
referiu o Papa Francisco, o nosso papel é diário e essencial na constru-
ção de uma melhor sociedade! 

 
Elisabete Rodrigues - Paróquia da Lombada 

24 horas para o Senhor dias 23 e 24 de março: 
 início às 18:00h na Igreja de  Gaula e às 19:30h na 

Capela de São Pedro. 
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4º domingo da Quaresma 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Jo 3, 14-21  

 

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: 
«Assim como Moisés elevou a serpente no deserto, 
também o Filho do homem será elevado, para que 
todo aquele que acredita tenha n’Ele a vida eterna. 
Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho 
Unigénito, para que todo o homem que acredita 
n’Ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque 
Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o 
mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. 
Quem acredita n’Ele não é condenado, mas quem 
não acredita já está condenado, porque não acredi-
tou no nome do Filho Unigénito de Deus. E a causa 
da condenação é esta: a luz veio ao mundo e os ho-
mens amaram mais as trevas do que a luz, porque 

eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más acções odeia a luz e 
não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas 
quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam 
manifestas, pois são feitas em Deus. 

 
  João é o evangelista abismado na contemplação do amor de um Deus 

que não hesitou em enviar ao mundo o seu Filho, o seu único Filho, para apre-
sentar aos homens uma proposta de felicidade plena, de vida definitiva; e 
Jesus, o Filho, cumprindo o mandato do Pai, fez da sua vida um dom, até à 
morte na cruz, para mostrar aos homens o “caminho” da vida eterna… O 
Evangelho deste domingo convida-nos a contemplar, com João, esta incrível 
história de amor e a espantar-nos com o peso que nós – seres limitados e fini-
tos, pequenos grãos de pó na imensidão das galáxias – adquirimos nos esque-
mas, nos projectos e no coração de Deus.  

O amor de Deus traduz-se na oferta ao homem de vida plena e definitiva. É 
uma oferta gratuita, incondicional, absoluta, válida para sempre e que não 
discrimina ninguém. Aos homens – dotados de liberdade e de capacidade de 
opção – compete decidir se aceitam ou se rejeitam o dom de Deus. Às vezes, 
os homens acusam Deus pelas guerras, pelas injustiças, pelas arbitrariedades 
que trazem sofrimento e morte que pintam as paredes do mundo com a cor 
do desespero… O nosso texto, contudo, é claro: Deus ama o homem e ofere-
ce-lhe a vida. O sofrimento e a morte não vêm de Deus, mas são o resultado 
das escolhas erradas feitas pelo homem que se obstina na auto-suficiência e 
que prescinde dos dons de Deus. 

Alguns cristãos vivem obcecados e assustados com esse momento final 
em que Deus vai julgar o homem, depois de pesar na balança as suas ações 
boas e as suas ações más… João garante-nos que Deus não é um contabilista, 
a somar os débitos e os créditos do homem para lhes pagar em conformida-
de… O cristão não vive no medo, pois ele sabe que Deus é esse Pai cheio de 
amor que oferece a todos os seus filhos a vida eterna. Não é Deus que nos 
condena; somos nós que escolhemos entre a vida eterna que Deus nos ofere-
ce ou a eterna infelicidade.  

 
in www.dehonianos.org 
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62 - Porque é que os Homens muitas vezes agem 
contra a comunidade? 
 
  
Embora o Homem seja um ser social, age muitas ve-
zes de um modo não social: egoísmo, ganância e 
megalomania fazem com que ele atrele outros a 
propósitos errados, os explore, oprima ou os deixe 

sem proteção. Mas a verdadeira comunidade é 
uma livre associação de pessoas que querem o 
bem para si e para os outros e que só podem 
conseguir este BEM COMUM através de uma 
ação conjunta, que individualmente não será 
possível alcançar. Pode ser, por exemplo, um 
recinto desportivo que só possa ser financiado 
em comum, uma orquestra que só possa tocar 
quando todos põem a render os seus talentos. 

Canonização: Paulo VI, o primeiro Papa peregrino de Fátima  
 

O Papa Paulo VI, que vai ser canonizado 
em 2018, foi o primeiro pontífice a visitar 
Portugal, por ocasião do 50.º aniversário 
das aparições marianas na Cova da Iria. 
O futuro santo quis vir pessoalmente a Fáti-
ma, como peregrino, a 13 de maio de 1967. 
Paulo VI decidiu que o avião que o transpor-
tava desde Roma não aterraria em Lisboa, 
mas em Monte Real, e ficou alojado na en-

tão Diocese de Leiria (hoje Leiria-Fátima). 
O Papa trouxe à Cova da Iria a sua preocupação com um mundo em 

perigo por causa da corrida às armas e da fome. “Por este motivo, vie-
mos nós aos pés da Rainha da paz a pedir-lhe a paz, dom que só Deus 
pode dar”, rezou. Já na despedida, Paulo VI explicava que se apresen-
tou em Portugal como peregrino “para rezar humilde e fervorosamen-
te pela paz da Igreja e pela paz do mundo”. 

“Maria Santíssima que, nesta terra abençoada, desde há cinquenta 
anos, se tem mostrado tão generosa para com todos aqueles que a Ela 
recorrem com devoção, digne-se ouvir a Nossa ardente prece, conce-
dendo à Igreja aquela renovação espiritual que o Concilio Ecuménico 
Vaticano II teve em vista empreender e à humanidade, aquela paz de 
que ela hoje se mostra tão desejosa e necessitada”, pediu. 

As referências a Fátima neste pontificado tiveram um momento 
particularmente relevante a 13 de novembro de 1964, na clausura da III 
sessão do Concílio Vaticano II. Paulo VI anunciou então a decisão de 
enviar a Rosa de Ouro ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. 

 
 

in www.ecclesia.pt 



11 a 18 de março de 2018 

Responsável: Pároco; Colaboradores: Leigos das paróquias de Gaula e Lombada 
Morada: Sítio do Povo, 9100-070, Gaula 

Telefone: 291 651 972 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 de São José e dia do Pai, 19 de março, segunda-feira: Eucaristias, às 
18:00h na Igreja de Gaula e às 19:30h na Capela de São Pedro.  
- Encontro com os festeiros da Festa de São Pedro de 2018, terça-feira, 20 
de março às 20:00h, no salão paroquial da Lombada. 
- Aviso: Os horários das eucaristias semanais, poderão ser alterados, devi-
do à solicitação do pároco, para confissões nas paróquias do arciprestado. 
- Mudança para o horário de verão: à 01:00h do domingo, dia 25 de mar-
ço, avança uma hora. 
- 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 mar. 
4º domingo da Quaresma 

10:30h 
Festa do Credo 

09:15h 
Festa da Vida  

e do Compromisso 

Segunda-feira | 12 mar. 
18:30h 

19:00h Confissões 
18:30h 

19:00h Confissões 

Terça-feira | 13 mar. O pároco estará em confissões noutras paróquias. 

Quarta-feira | 14 mar. 
 

O pároco estará em confissões noutras  paróquias.  

08:30h 
não haverá cartório ———————— 

Quinta-feira | 15 mar. 

O pároco estará em confissões noutras  paróquias.  

15:00h  
na capela do Lar  ———————— 

Sexta-feira | 16 mar. 09:30h ———————— 

Sábado | 17 mar. 

15:00h BATISMO 
Via Sacra  

da catequese e missa 
18:00h 

Via Sacra  
da catequese e missa 

16:00h 

DOMINGO | 18 mar. 
5º domingo da Quaresma 

10:30h 09:15h 


