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Hoje Senhor, a minha oração… 
  

 
Neste tempo intenso, profundo, de mudança, de ora-
ção e de escuta,  
as palavras não bastam… 
Preparo o meu coração, 
quero esvaziar-me de tudo o que não é Teu, Senhor 
e no silêncio procuro ouvir a Tua voz. 
Fecho os meus olhos, quero seguir os Teus passos até 
à Cruz… 
E no caminho, quero encontrar-Te Senhor, enxugar o 
Teu rosto, tocar em Ti. 
Quantas feridas, quedas, sofrimento, violência, espi-
nhos, quanta dor… 

A dor dos que estavam próximos de Ti, a dor da Tua e nossa Mãe, a Tua 
dor…  
A Tua entrega! 
Para quê, meu Mestre? 
 
«Minha filha, foi por ti… 
Para que tenhas uma vida nova! 
Por onde tens andado? 
Eu te levantarei e te darei novas vestes. 
Diz-me, conheces maior prova de amor? 
Vem ao meu encontro, no meu santuário, não te peço grandes coisas… 
Como me consolam os teus pequenos gestos! 
Eu estou à espera, eu espero sempre, porque quero dar-te muito mais… 
Conheço todo o teu cansaço, todas as tuas lutas e vou à tua frente. 
Eu sou a tua Paz, a tua Força, a tua Esperança, a tua Luz… 

Eu sou o AMOR! 
Eu estou sempre contigo e nunca vou deixar de te amar… 
Minha filha, dei a minha vida, hoje, voltaria a entregá-la por ti.» 

 
 

Mafalda Teixeira - Paróquia da Lombada 

Oiça a a semente | rádio  

nas páginas do Facebook da Paróquia de Gaula ou 
Paróquia da Lombada. 
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Domingo de Ramos 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Mc 11, 1-10    

 

Naquele tempo, ao aproximarem-se de Jerusa-
lém, cerca de Betfagé e de Betânia, junto do monte 
das Oliveiras, Jesus enviou dois dos seus discípulos e 
disse-lhes: «Ide à povoação que está em frente e, 
logo à entrada, vereis um jumentinho preso, que 
ninguém montou ainda. Soltai-o e trazei-o. E se al-
guém perguntar porque fazeis isso, respondei: ‘O 
Senhor precisa dele, mas não tardará em mandá-lo 
de volta’». Eles partiram e encontraram um jumenti-
nho, preso a uma porta, cá fora na rua, e soltaram-
no. Alguns dos que ali estavam perguntaram-lhes: 
«Porque estais a desprender o jumentinho?». Res-
ponderam-lhes como Jesus tinha dito, e eles deixa-
ram-nos ir. Levaram o jumentinho a Jesus, lançaram-

lhe por cima as capas, e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas 
capas no caminho e outros, ramos de verdura, que tinham cortado nos 
campos. E tanto os que iam à frente como os que vinham atrás clamavam: 
«Hossana! Bendito O que vem em nome do Senhor! Bendito o reino que 
vem, o reino do nosso pai David! Hossana nas alturas!». 

 
   Celebrar a paixão e a morte de Jesus é abismar-se na contemplação 

de um Deus a quem o amor tornou frágil… Por amor, Ele veio ao nosso 
encontro, assumiu os nossos limites e fragilidades, experimentou a fome, 
o sono, o cansaço, conheceu a mordedura das tentações, experimentou a 
angústia e o pavor diante da morte; e, estendido no chão, esmagado con-
tra a terra, atraiçoado, abandonado, incompreendido, continuou a amar. 
Desse amor resultou vida plena, que Ele quis repartir connosco “até ao 
fim dos tempos”: esta é a mais espantosa história de amor que é possível 
contar; ela é a boa notícia que enche de alegria o coração dos crentes.  

Contemplar a cruz onde se manifesta o amor e a entrega de Jesus sig-
nifica assumir a mesma atitude que Ele assumiu e solidarizar-Se com aque-
les que são crucificados neste mundo: os que sofrem violência, os que são 
explorados, os que são excluídos, os que são privados de direitos e de dig-
nidade… Olhar a cruz de Jesus significa denunciar tudo o que gera ódio, 
divisão, medo, em termos de estruturas, valores, práticas, ideologias; sig-
nifica evitar que os homens continuem a crucificar outros homens; signifi-
ca aprender com Jesus a entregar a vida por amor… Viver deste jeito po-
de conduzir à morte; mas o cristão sabe que amar como Jesus é viver a 
partir de uma dinâmica que a morte não pode vencer: o amor gera vida 
nova e introduz na nossa carne os dinamismos da ressurreição.  

 A solidão de Jesus diante do sofrimento e da morte anuncia já a soli-
dão do discípulo que percorre o caminho da cruz. Quando o discípulo pro-
cura cumprir o projecto de Deus, recusa os valores do mundo, enfrenta as 
forças da opressão e da morte, recebe a indiferença e o desprezo do mun-
do e tem de percorrer o seu caminho na mais dramática solidão. O discípu-
lo tem de saber, no entanto, que o caminho da cruz, apesar de difícil, do-
loroso e solitário, não é um caminho de fracasso e de morte, mas é um 
caminho de libertação e de vida plena.  

in www.dehonianos.org 



3 

64 - Qual a origem dos direitos humanos? 
 
Os direitos humanos não são uma invenção de juris-
tas nem resultam de uma convenção arbitrária en-
tre estadistas de boa vontade. Pelo contrário, trata-
se de direitos fundamentais que estão de acordo 
com a natureza do Homem. São atualmente reco-
nhecidos como base de entendimento fundamen-

tal, para lá de todas as fronteiras, para uma vida em liberdade, dignida-
de e igualdade de direitos. Eles podem ser reconhecidos pela razão e 
radicam, em última análise, na dignidade que o Homem possui pela sua 
condição de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso é que 
estes direitos são universais; não dependem nem de lugar nem de tem-
po. São invioláveis, porque a dignidade que os sustém é inviolável. São 
inalienáveis, ou seja, ninguém pode privar ninguém destes direitos 
(nem tem o poder de os atribuir nem de os ne-
gar). Por isso, os direitos humanos devem ser re-
conhecidos na sua totalidade e protegidos de fal-
sificações ideológicas. Todos, mas sobretudo os 
cristãos, devem fazer ouvir a sua voz quando se 
tornam conhecidos atentados contra os direitos 
humanos ou quando determinados direitos huma-
nos não são reconhecidos em alguns países. 

Domingo de Ramos, ínicio da Semana Santa 
 

O Domingo de Ramos é a festa litúrgica que celebra 
a entrada de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém. É 
também a abertura da Semana Santa. Nesse dia, são 
comuns procissões em que os fiéis levam consigo 
ramos de oliveira ou palmeira, o que originou o no-
me da celebração. Segundo os Evangelhos, Jesus foi 
para Jerusalém para celebrar a Páscoa Judaica com 
os discípulos. Entrou na cidade como um Rei, mas 
sentado num jumentinho – o símbolo da humildade – 

e foi aclamado pela população como o Messias, o Rei de Israel. A multi-
dão o aclamava: “Hossana ao Filho de David!” Isto aconteceu alguns dias 
antes da sua Paixão, Morte e Ressurreição.  

A procissão do Domingo de Ramos surgiu depois que um grupo de cris-
tãos da Etéria fez uma peregrinação a Jerusalém e, ao retornar, procedeu 
na sua região da mesma forma que havia feito nos lugares santos, lem-
brando os momentos da Semana Santa. O costume passou a ser utilizado 
gradualmente por outras igrejas e, ao final da Idade Média, foi incorpora-
do aos ritos da Semana Santa…A Igreja recorda que o mesmo Jesus que 
foi aclamado como Rei pela multidão no Domingo, é crucificado sob o 
pedido da mesma multidão na Sexta. Assim, o Domingo de Ramos é um 
resumo dos acontecimentos da Semana Santa, e também a sua  abertura 
solene.  

 

in pt-comunidades.com  



25 de março a 01 de abril 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 

- O ofertório de Quinta-feira Santa destina-se à compra de hóstias. 
- O ofertório de Sexta-feira Santa destina-se aos Lugares da Terra Santa. 
- Pedimos às pessoas que queiram oferecer flores para a Igreja, que as tra-
gam na quarta-feira, na parte da tarde. 
- Convidamos todos os paroquianos a participar nas celebrações da Semana 
Santa, de um modo especial, aos mesários que pertencem às confrarias, tra-
zendo as suas capas.  
- Apelamos ainda aos paroquianos de Gaula, dos vários sítios, que se empe-
nhem na confeção do tapete de flores, para o Domingo de Páscoa. A colabo-
ração de todos é essencial para que tenhamos uma paróquia viva. 
- Pedimos a presença de todos os mordomos/colaboradores das visitas do 
Espírito Santo na procissão e Missa do Domingo de Páscoa. 
- 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 | 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 

Segunda-feira | 26 mar.  ———————— ———————— 

Terça-feira | 27 mar.  ———————— 18:30h 
cartório até às 20h 

Quarta-feira | 28 mar  15:00h  
na capela do Lar ———————— 

Missa Crismal na Sé do Funchal 
10:00h Quinta-feira | 29 mar. 

Ceia do Senhor e Lava Pés  19:30h 
adoração até às 23:00h 

17:30h 
adoração até às 20:00h  

Sexta-feira | 30 mar. 
Paixão do Senhor 

17:00h 15:00h 

Sábado | 31 mar 
Vigília Pascal 

22:00h 20:00h 

DOMINGO | 01 abr. 
Domingo de Páscoa 

Procissão da  
Ressurreição e Eucaristia 

11:00h 

Procissão  
da Ressurreição e Eucaristia 

09:15h BATISMO 


