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“Se alguém Me quiser servir, que Me siga…”  
 

Neste 5º domingo da quaresma, a liturgia aponta-
nos o caminho para a salvação: viver a vida na escuta 
de Deus e na doação total aos outros. No Evangelho 
Jesus diz: “Se alguém Me quiser servir, que Me si-
ga…” A este propósito partilho convosco alguns ex-
certos de um testemunho de fé, testemunho de doa-
ção de uma Leiga Missionária Comboniana: 

“Deus chama-te! Ousas dizer-lhe que sim? Viajar 
expõe-nos. Ir em missão não é meramente geográfi-

co, é sobretudo interior. Ir em missão, partir, é sobretudo uma viagem 
interior. Somos nós quem nos oferecemos. É a minha vida, a minha dispo-
nibilidade, o meu tempo e, sobretudo, o meu amor que estou oferecer. É 
a mim quem estou a oferecer. É a minha vida coloco à disposição de Deus. 
Tenho gravado na memória e no coração o momento do sim, o primeiro 
de muitos que se lhe seguiram. Lembro-me de todas as dúvidas e medos. 
Lembro-me de querer adiar. (…) Sentia que Deus me chamava a atirar de 
um precipício. Sent interiormente e fisicamente que, Deus me chamava a 
seguir em frente, a confiar. (…) Tudo mudou quando ouvi alguém a tocar 
melodiosamente a oração de santo Inácio de Loyola. Guardo no coração a 
paz, a serenidade e a confiança que senti. Não era de mim, não podia ser 
de mim…só podia ser Deus. Nesse momento escolhi aprender a confiar. 
Nesse momento percebi que me queria atirar do precipício e entregar a 
minha vida a Deus e aos planos que Ele tinha para mim. (…) Estar em mis-
são é sentir-nos amadas por Deus. É ver Deus a cuidar-nos através daque-
les que nos rodeiam. É sentir que Deus nos leva em seu regaço. A missão é 
uma escolha de vida. Não importa de onde vens, não importa o que fazes, 
não importa a tua vocação, não importa quem foste. (…) Não tens de ul-
trapassar oceanos ou cruzar fronteiras. Não tens de sair de casa. A missão 
é perceber o que nos revolta, o que nos incomoda. Qual é o irmão que te 
chama? Qual é a voz que te chama mais forte? Onde te sentes mais feliz? 
Aí é o teu lugar.” 

da Crónica de Paula Ascensão, Leiga Missionária Comboniana, in www.imissio.net 
 

Susana Vieira - Paróquia de Gaula 

Renúncia Quaresmal 
 Nos próximos dias 24 e 25 de março, será a entrega da nossa renúncia qua-
resmal, no ofertório da missa.  As ofertas recolhidas, serão destinadas, ao 
Fundo Social Diocesano e à reconstrução das casas dos cristãos no Iraque. 
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5º domingo da Quaresma 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Jo 12, 20-33   

 

Naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo 
a Jerusalém para adorar nos dias da festa, foram ter 
com Filipe, de Betsaida da Galileia, e fizeram-lhe es-
te pedido: «Senhor, nós queríamos ver Jesus». Filipe 
foi dizê-lo a André; e então André e Filipe foram dizê
-lo a Jesus. Jesus respondeu-lhes: «Chegou a hora 
em que o Filho do homem vai ser glorificado. Em 
verdade, em verdade vos digo: Se o grão de trigo, 
lançado à terra, não morrer, fica só; mas se morrer, 
dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e 
quem despreza a sua vida neste mundo conservá-la-
á para a vida eterna. Se alguém Me quiser servir, 
que Me siga, e onde Eu estiver, ali estará também o 
meu servo. E se alguém Me servir, meu Pai o honra-
rá. Agora a minha alma está perturbada. E que hei-

de dizer? Pai, salva-Me desta hora? Mas por causa disto é que Eu cheguei a 
esta hora. Pai, glorifica o teu nome». Veio então do Céu uma voz que dizia: 
«Já O glorifiquei e tornarei a glorificá-l’O». A multidão que estava presente 
e ouvira dizia ter sido um trovão. Outros afirmavam: «Foi um Anjo que Lhe 
falou». Disse Jesus: «Não foi por minha causa que esta voz se fez ouvir; foi 
por vossa causa. Chegou a hora em que este mundo vai ser julgado. Che-
gou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo. E quando Eu 
for elevado da terra, atrairei todos a Mim». Falava deste modo, para indi-
car de que morte ia morrer. 

 
   O caminho que Jesus aponta aos homens é o caminho do amor radical, 

do dom da vida, da entrega total a Deus e aos irmãos. Este caminho pode pa-
recer, por vezes, um caminho de fracasso, de cruz; pode ser um caminho que 
nos coloca à margem desses valores que o mundo admira e consagra; pode 
parecer um caminho de perdedores e de fracos, reservado a quem não tem a 
coragem de se impor, de vencer a todo o custo, de conquistar o mundo… No 
entanto, Jesus garante-nos: a vida plena e definitiva nasce do dom de si mes-
mo, do serviço simples e humilde prestado aos irmãos (sobretudo aos peque-
nos e aos pobres), da disponibilidade para nos esquecermos de nós próprios 
e para irmos ao encontro das necessidades dos outros, da capacidade para 
nos solidarizarmos com os irmãos que sofrem, da coragem com que enfrenta-
mos tudo aquilo que gera sofrimento e morte. Estamos dispostos a seguir a 
proposta de Jesus?  

Jesus rejeita absolutamente o caminho da auto-suficiência, do fechamento 
em si próprio, do egoísmo estéril, dos valores efémeros. Na lógica de Deus, 
trata-se de um caminho de perdedores, que produz vidas vazias e sem senti-
do, sofrimento e frustração, medo e desilusão. Quem vive exclusivamente 
para si próprio, quem se preocupa apenas em defender os seus interesses e 
perspectivas, quem se apega excessivamente a uma realização pessoal cum-
prida em circuitos fechados, “compra” uma existência infecunda e que não 
vale a pena ser vivida. Perde a oportunidade de chegar ao Homem Novo, à 
realização plena, à vida verdadeira, à salvação. Talvez nesta Quaresma Jesus 
nos peça que dispamos o nosso egoísmo e que nos convertamos ao amor.  

 
in www.dehonianos.org 
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63 - Que sentido têm os direitos humanos? 
 
A Declaração Universal dos 
Direitos do Homem 
(Nações Unidas, 1948) é, 
como afirma São João Pau-
lo II, «um marco miliário no 
caminho do progresso mo-

ral da humanidade» (2.10.1979). 

D. Manuel Linda é o novo bispo do Porto  
 
 

Papa Francisco nomeou D. Manuel 
Linda, de 61 anos, como novo bispo 
do Porto, anunciou a Nunciatura 
Apostólica (embaixada da Santa Sé). 
O prelado, até agora responsável pe-
lo Ordinariato Castrense, as comuni-
dades católicas das Forças Armadas e 
de Segurança, sucede no cargo a D. 
António Francisco dos Santos, faleci-

do a 11 de setembro de 2017, aos 69 anos, na Casa Episcopal da Dio-
cese do Porto, vítima de um problema cardíaco. 

D. António Bessa Taipa, bispo auxiliar desde 1999, assumiu desde 
o falecimento do anterior bispo do Porto, as funções de administra-
dor diocesano. 

A Diocese do Porto tem ainda como bispos auxiliares D. Pio Alves 
de Sousa e D. António Augusto Azevedo. 

O lema episcopal de D. Manuel Linda é ‘Sede alegres na esperan-
ça’. 

Na Conferência Episcopal Portuguesa, o novo bispo do Porto 
preside à Comissão Episcopal da Missão e Nova Evangelização e é 
vogal da Comissão para a Pastoral Social e Mobilidade Humana. 

D. Manuel Linda tinha sido nomeado pelo Papa Francisco como 
ordinário castrense em Portugal a 10 de outubro de 2013, suceden-
do então a D. Januário Torgal Ferreira, que resignou por limite de 
idade. 

Antes, fora nomeado auxiliar da Arquidiocese de Braga, a 27 de 
junho de 2009, pelo Papa Bento XVI; a ordenação episcopal aconte-
ceu na Catedral de Vila Real, a 20 de setembro do mesmo ano, nu-
ma cerimónia presidida por D. Joaquim Gonçalves, então bispo da 
diocese transmontana. 

 
in www.ecclesia.pt 



18 a 25 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 

- 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 próximo domingo, dia 25 
de março, avança uma hora. 
- Pedimos a atenção, para a escala de leitores e ministros extraordinários 
da comunhão para a Semana Santa, na Paróquia de Gaula. 
- Apelamos ainda aos paroquianos de Gaula, dos vários sítios, que se em-
penhem na confeção do tapete de flores, para o Domingo de Páscoa. A 
colaboração de todos é essencial para que tenhamos uma paróquia viva. 
- 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 | 18 mar. 
5º domingo da Quaresma 

10:30h 09:15h 

Segunda-feira | 19 mar. 
 

S. José, esposo de Maria 
18:00h 19:30h 

Terça-feira | 20 mar. 

O pároco estará em confissões no Porto Santo. Quarta-feira | 21 mar. 

Quinta-feira | 22 mar. 

Sexta-feira | 23 mar. 
Via Sacra e missa 

Início das 24h para o Senhor 
18:00h 

Via Sacra e missa 
Início das 24h para o Senhor 

19:30h 

Sábado | 24 mar. 
18:00h 

Encerramento das 24h para 
o Senhor 

15:30h BATISMO 
19:30h 

Encerramento das 24h para 
o Senhor 

DOMINGO | 25 mar. 
Domingo de Ramos 

Bênção e procissão dos Ramos 
na praça do mercado. 

11:00h 

Bênção e procissão dos Ramos 
no miradouro abaixo da capela. 

9:15h 


