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Viu e acreditou… 
  

No Evangelho deste domingo de 
Páscoa, Maria Madalena foi a primeira 
pessoa a constatar o túmulo vazio, 
mas contudo, foi o apóstolo S. João, o 
primeiro a acreditar que Jesus tinha 
ressuscitado. É no encontro com Je-
sus, que nós também ressuscitamos, 
saindo do sofrimento para vivermos 
as alegrias do novo dia! 

A todo o instante, somos chamados a fazer esta experiência de 
ressurreição indo ao encontro do outro, pois é na relação humana, 
que Jesus se faz presente, possibilitando-nos viver a nossa humani-
dade de forma divina. 

A alegria, é a marca de quem vive a ressurreição de Jesus no seu 
dia a dia, é o sinal da sua adesão a Ele! Quem se deixa iluminar pela 
Luz de Cristo Ressuscitado, irradia alegria por onde passa. O coração 
humano, quando se deixa tocar pelo amor divino, torna-se fonte de 
luz no mundo, eliminando as trevas de muitos corações sombrios.  

Não é fácil acreditar na ressurreição de Cristo nem na nossa. Esta 
foi também a experiência dos primeiros discípulos. Mas merece total 
crédito o testemunho que eles nos deixaram. Foi tão grande a sua 
experiência de fé que não tiveram medo de dar a vida, de serem 
mártires. 

Merece também crédito o testemunho dos cristãos que, ao longo 
de dois mil anos, manifestaram a sua fé em Cristo Vivo, uma fé que 
transformou as suas vidas e fez deles pessoas felizes, empenhadas 
em viver segundo o Evangelho do amor, da vida e da paz.  

Cristo ressuscitou verdadeiramente de entre os mortos. Aleluia! 
Feliz Páscoa! 

 

O Pároco, Padre Hélder Gonçalves  

A equipa da Semente deseja-vos 
uma Santa Páscoa. 
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Domingo de Páscoa 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Jo 20, 1-9     

 

No primeiro dia da semana, Maria Madalena 
foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e 
viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então 
e foi ter com Simão Pedro e com o outro discí-
pulo que Jesus amava e disse-lhes: «Levaram o 
Senhor do sepulcro e não sabemos onde O pu-
seram». Pedro partiu com o outro discípulo e 
foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois jun-
tos, mas o outro discípulo antecipou-se, corren-
do mais depressa do que Pedro, e chegou pri-
meiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as liga-
duras no chão, mas não entrou. Entretanto, 
chegou também Simão Pedro, que o seguira. 

Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha 
estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrola-
do à parte. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro 
ao sepulcro: viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendi-
do a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos.   

 
   Também aqui – como em várias outras passagens do Evangelho – Pe-

dro desempenha um papel estranho e infeliz: é o papel de um discípulo 
que continua a não sintonizar com Jesus e com a sua lógica. No entanto, 
não podemos ser demasiado duros com Pedro: ele é, apenas, o paradigma 
de uma figura de discípulo que conhecemos bem: o discípulo que tem difi-
culdade em perceber Jesus e os seus valores, pois está habituado a funci-
onar de acordo com outros valores e padrões – os valores e padrões dos 
homens. A lógica humana ensina-nos que o amor partilhado até à morte, 
o serviço simples e sem pretensões, a doação e a entrega da vida, só con-
duzem ao fracasso e não são um caminho sólido e consistente para che-
gar ao êxito, ao triunfo, à glória; da cruz, do amor radical, da doação de si, 
não pode resultar realização, felicidade, vida plena, êxito profissional ou 
social. Como nos situamos face a esta lógica?  

  A ressurreição de Jesus prova, precisamente, que a vida plena, a vida 
total, a transfiguração total da nossa realidade finita e das nossas capaci-
dades limitadas, passa pelo amor que se dá, com radicalidade, até às últi-
mas consequências. Garante-nos que a vida gasta a amar não é perdida 
nem fracassada, mas é o caminho para a vida plena e verdadeira, para a 
felicidade sem fim. Temos consciência disso? É nessa direcção que condu-
zimos a caminhada da nossa vida?  

Pela fé, pela esperança, pelo seguimento de Cristo e pelos sacramen-
tos, a semente da ressurreição (o próprio Jesus) é depositada na realidade 
do homem/corpo. Revestidos de Cristo, somos nova criatura: estamos, 
portanto, a ressuscitar, até atingirmos a plenitude, a maturação plena, a 
vida total (quando ultrapassarmos a barreira da morte física). Aqui come-
ça, pois, a nova humanidade.  

in www.dehonianos.org 
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65 - De que tratam concretamente os direitos hu-
manos? 
 
O direito humano fundamental é o direito à vida; ele 
é válido desde a geração, pois a partir desse instan-
te já é dado o estatuto de uma autêntica pessoa. 
Outro direito fundamental é o direito à liberdade de 
opinião. Logo a seguir vem o direito de alguém ga-

nhar com o seu trabalho o seu sustento e o 
da sua família, direito que a ninguém pode 
ser negado. Também é um direito humano 
constituir família, ter filhos e educá-los. 
Muito importante é igualmente o direito à 
livre escolha e exercício de uma religião: 
em questões religiosas, não pode haver 
nenhuma coacção. 

Vaticano apela à solidariedade com os cristãos 
 

“Não podemos esquecer milhares de famílias, 
entre as quais crianças e jovens, que escapam da 
guerra na Síria e no Iraque, muitos dos quais em 
idade escolar, que apelam à nossa generosidade 
para retomar a vida escolástica e assim poderem 
sonhar com um futuro melhor”, refere o apelo 
lançado pela Congregação para as Igrejas Orien-
tais (Santa Sé). 
“Muitos cristãos iraquianos e sírios desejam re-

gressar à sua própria terra, onde as suas casas foram destruídas, onde es-
colas, hospitais e igrejas foram devastadas. Não os deixemos sós!”, pede a 
Santa Sé. 

Este ano, de modo especial, o cardeal Sandri recorda obras em curso em 
duas Basílicas: a da Natividade, em Belém, construída sobre a gruta onde 
nasceu Jesus; e a Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, construída so-
bre o túmulo de Cristo. 

“Edificar a Igreja da Terra Santa, nos seus edifícios e nas suas pedras vi-
vas, que são os fiéis cristãos, é responsabilidade de toda a Igreja Cristã par-
ticular, conscientes de que a fé cristã teve como seu primeiro centro pro-
pulsor a Igreja Mãe de Jerusalém”. 

A Igreja Católica promove anualmente uma recolha de donativos para as 
comunidades que vivem na Terra Santa e para a manutenção dos lugares 
ligados à vida de Jesus e ao início do Cristianismo. 

A preservação da memória dos chamados Lugares Santos, que está con-
fiada à Custódia Franciscana, passa pela preservação dos vários monumen-
tos que assinalam a ligação dos espaços a Jesus e os apóstolos, mas sobre-
tudo pelo apoio às atuais comunidades cristãs – uma minoria entre muçul-
manos e judeus na Palestina e Israel – que vivem situações difíceis..  

 

in www.ecclesia.pt  
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- No próximo domingo, dia 08 de abril, iniciamos as Visitas do Divino Espí-
rito Santo nas paróquias, para os seguintes sítios: Paróquia de Gaula - Le-
vadas (1 grupo) e Fazenda (1 grupo); Paróquia da Lombada - Eiras Velhas e 
Fonte dos Almocreves (1 grupo) e Choupana e Ribeiro do Louro (2 gru-
pos). 
- Atenção: No próximo domingo não haverá eucaristia na Capela de São 
Pedro, mas no Centro de Oração às 09:15h, porque a saída da Visita Pascal 
será realizada nos sítios da parte superior da Paróquia. Sendo assim, será 
celebrada a eucaristia vespertina no próximo sábado, na Capela de São 
Pedro às 19:30h. 
- Dia Diocesano do Acólito, quarta-feira, 25 de abril na Paróquia de São 
Vicente. 
- “ARRISCA” - Dia Jovem do Arciprestado de Santa Cruz e Machico, no 
Parque Desportivo de Água de Pena, dia 14 de abril às 10:00h. 
- 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 | 01 abr. 
Domingo de Páscoa 

Procissão da  
Ressurreição e Eucaristia 

11:00h 

Procissão  
da Ressurreição e Eucaristia 

09:15h BATISMO 

Segunda-feira | 02 abr.  ———————— ———————— 

Terça-feira | 03 abr.  ———————— 19:00h 
não há cartório 

Quarta-feira | 04 abr.  19:00h  
não há cartório ———————— 

Quinta-feira | 05 abr.  15:00h  
na capela do Lar 

———————— 

Sexta-feira | 06 abr.  19:00h 
cartório até às 20h ———————— 

Sábado | 07 abr.  18:00h 19:30h 
na Capela de S. Pedro 

DOMINGO | 08 abr. 
2º Domingo da Páscoa 
DIVINA MISERICÓRDIA 

08:00h 
seguida de visita Pascal 

09:15h 
no Centro de Oração 

seguida de visita Pascal 


