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Morte e Ressurreição  
  

“Foi o funeral mais bonito da minha vi-
da”. Este foi o comentário do Pe. Pedro 
Nóbrega sobre o recente funeral da sua 
mãe. Só alguém com muita fé pode fazer 
um comentário destes sobre o funeral da 
própria mãe. Porque para quem crê, o fu-
neral é apenas a despedida do corpo, um 
ritual de passagem. E é bonito porque es-
tão presentes aqueles que direta ou indire-
tamente foram tocados por aquela pessoa 
e fica para os familiares e amigos uma ideia 

do que valeu aquela vida neste mundo. E para além daqui, há vida? 
Nós acreditamos que sim. Acabámos de viver intensamente a cele-
bração da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. Acreditamos que 
Ele veio ao mundo para nos mostrar o Caminho, a Verdade e a Vida. 
Esta Vida que será vivida no reino de Deus, que como dizia Jesus, 
não é neste mundo. Aqui fazemos uma aprendizagem. Saibamos 
aproveitar os ensinamentos que recebemos pela Palavra e pelos 
pequenos sinais que Deus nos dá todos os dias. Principalmente no 
que nos custa, no que nos dói. Pois cada vez que nos morre alguém, 
que temos um desgosto, que alguma coisa nos corre mal, sentimos 
que algo em nós morre também. É a Paixão pela qual temos de pas-
sar. Porque depois, se soubermos gerir a dor, se usarmos tudo o 
que Deus nos dá para nos curarmos, as nossas forças, as nossas 
amizades, renovamos a vida e vamos em frente. São as pequenas 
mortes e ressurreições de cada dia, preparando-nos para a Vida em 
Deus. 

 

Alberto Gomes - Paróquia de Gaula 

Oiça a semente | rádio  

nas páginas do Facebook da Paróquia de Gaula ou 
Paróquia da Lombada. 
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2º Domingo de Páscoa 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Jo 20, 19-31      

 

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, 
estando fechadas as portas da casa onde os 
discípulos se encontravam, com medo dos 
judeus, veio Jesus, apresentou-Se no meio de-
les e disse-lhes: «A paz esteja convosco». Dito 
isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discí-
pulos ficaram cheios de alegria ao verem o 
Senhor. Jesus disse-lhes de novo: «A paz este-
ja convosco. Assim como o Pai Me enviou, 
também Eu vos envio a vós». Dito isto, soprou 
sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito 
Santo: àqueles a quem perdoardes os peca-
dos ser-lhes-ão perdoados; e àqueles a quem 
os retiverdes ser-lhes-ão retidos». Tomé, um 
dos Doze, chamado Dídimo, não estava com 

eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: «Vimos o 
Senhor». Mas ele respondeu-lhes: «Se não vir nas suas mãos o sinal 
dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu 
lado, não acreditarei». Oito dias depois, estavam os discípulos outra 
vez em casa, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fecha-
das, apresentou-Se no meio deles e disse: «A paz esteja convosco». 
Depois disse a Tomé: «Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos; 
aproxima a tua mão e mete-a no meu lado; e não sejas incrédulo, 
mas crente». Tomé respondeu-Lhe: «Meu Senhor e meu Deus!». Dis-
se-lhe Jesus: «Porque Me viste acreditaste: felizes os que acreditam 
sem terem visto». Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos 
seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, 
foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de 
Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome.   

 
     Antes de mais, a catequese que João nos apresenta garante-

nos a presença de Cristo no meio da sua comunidade em marcha 
pela história. Os discípulos de Jesus vivem no mundo, numa situa-
ção de fragilidade e de debilidade; experimentam, como os outros 
homens e mulheres, o sofrimento, o desalento, a frustração, o desâ-
nimo; têm medo quando o mundo escolhe caminhos de guerra e de 
violência; sofrem quando são atingidos pela injustiça, pela opres-
são, pelo ódio do mundo; conhecem a perseguição, a incompreen-
são e a morte… Mas são sempre animados pela esperança, pois sa-
bem que Jesus está presente, oferecendo-lhes a sua paz e apontan-
do-lhes o horizonte da vida definitiva. O cristão é sempre animado 
pela esperança que brota da presença a seu lado de Cristo ressusci-
tado. Não devemos, nunca, esquecer esta realidade.  

 
in www.dehonianos.org 
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66 - Como se relacionam entre si os direitos e os 
deveres? 
 
 
Uma pessoa que exerce direitos assume também no 
mesmo instante deveres e por isso responsabilidade 
perante os outros. São 
João XXIII diz a este res-

peito na Pacem in Terris (30): «Os que rei-
vindicam os próprios direitos, mas se es-
quecem por completo dos seus deveres ou 
lhes dão menor atenção, assemelham-se a 
quem constrói um edifício com uma das 
mãos e, com a outra, o destrói.» 

Papa vai publicar documento sobre a Santidade 
 

O Papa Francisco vai publicar uma exor-
tação apostólica dedicada à “santidade no 
mundo contemporâneo”, anunciou a San-
ta Sé. O documento chega ao público nes-
ta próxima segunda-feira e tem como títu-
lo ‘Gaudete et Exsultate’ (Alegrai-vos e 
Exultai). Durante o seu pontificado, inicia-
do em março de 2013, o Papa já canonizou 
880 novos santos (incluindo Francisco e 
Jacinta Marto, bem como os sacerdotes 
José Vaz e Ambrósio Ferro, portugueses). 

Em setembro de 2016, Francisco canonizou a Madre Teresa de Calcutá (1910
-1997), que apresentou como “modelo de santidade” para o mundo atual. 
“A sua missão nas periferias das cidades e nas periferias existenciais perma-
nece nos nossos dias como um testemunho eloquente da proximidade de 
Deus junto dos mais pobres entre os pobres”, declarou, na homilia da Mis-
sa a que presidiu na Praça de São Pedro. Já na última solenidade de Todos 
os Santos, a 1 de novembro de 2017, o Papa disse que “os santos não são 
pequenos modelos perfeitos, mas pessoas atravessadas por Deus”. 

“Os santos são nossos irmãos e irmãs que receberam a luz de Deus no 
seu coração e a transmitiram ao mundo, cada qual segundo a sua 
“tonalidade”. Mas todos foram transparentes, lutaram para tirar as man-
chas e as obscuridades do pecado, de modo a fazer passar a luz gentil de 
Deus. Eis a finalidade da vida: fazer passar a luz de Deus; e também o objeti-
vo da nossa vida”, acrescentou. 

Entre os principais documentos do atual pontificado estão as encíclicas 
‘Laudato si’, dedicada a questões ecológicas; a ‘Lumen Fidei’ (A luz da Fé), 
que recolhe reflexões de Bento XVI; e as exortações apostólicas ‘Evangelii 
Gaudium’ (A alegria do Evangelho) e ‘Amoris Laetitia’ (A alegria do amor). 
O Papa promoveu ainda um Jubileu da Misericórdia (dezembro 2015-
novembro 2016), terceiro ano santo extraordinário na história da Igreja Ca-
tólica, e um Ano da Vida Consagrada. 

 

in www.ecclesia.pt  



08 a 15 de abril de 2018 

Responsável: Pároco; Colaboradores: Leigos das paróquias de Gaula e Lombada 
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Tiragem de 250 exemplares / Distribuição Gratuita 

- No próximo domingo, dia 15 de abril, continuamos as Visitas do Divi-
no Espírito Santo nas paróquias, nos seguintes sítios: Paróquia de Gau-
la - Lajes e Porto Novo (2 grupos) e Lombadinha (1 grupo); Paróquia da 
Lombada - Lombo da Calçada, Regadinhas e Rego (1 grupo). 
- “ARRISCA” - Dia Jovem do Arciprestado de Santa Cruz e Machico, no 
Parque Desportivo de Água de Pena, dia 14 de abril às 10:00h. 
- Dia Diocesano do Acólito, quarta-feira, 25 de abril na Paróquia de São 
Vicente. 
- Paróquia de Gaula: Vamos reviver a tradição dos “segredos”, no Do-
mingo dia 20 de maio com a Festa convívio do Divino Espírito Santo. 
Cada pessoa da comunidade/sítio deverá entregar ao pároco, até dia 13 
de maio, o seu “segredo”, para ser arrematado na festa. 
- Viagem paroquial aos Açores “Faial, Pico, Terceira, Flores e São Mi-
guel” 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 | 08 abr. 
2º Domingo da Páscoa 
DIVINA MISERICÓRDIA 

08:00h 
seguida de visita Pascal 

09:15h 
no Centro de Oração 

seguida de visita Pascal 

Segunda-feira | 09 abr. 
Anunciação do Senhor ———————— ———————— 

Terça-feira | 10 abr.  ———————— 19:00h 
cartório até às 20:00h 

Quarta-feira | 11 abr. 
S. Estanislau 

19:00h  
cartório até às 20:00h ———————— 

Quinta-feira | 12 abr.  15:00h  
na capela do Lar 

———————— 

Sexta-feira | 13 abr.  09:30h ———————— 

Sábado | 14 abr.  18:00h 
16:00h BATISMO 

19:30h 
no Centro de Oração 

DOMINGO | 15 abr. 
3º Domingo da Páscoa 

08:00h 
seguida de visita Pascal 

09:15h 
seguida de visita Pascal 


