
BOLETIM INFORMATIVO DAS PARÓQUIAS DE GAULA E LOMBADA 

nº 67 - 15 de abril de 2018 -  3ª semana da Páscoa  

 

Encontrar Jesus Ressuscitado  
  

Neste tempo de Páscoa é preciso reco-
nhecer as encruzilhadas em que cada um 
pode encontrar-se com Cristo. Há muitas 
estradas de Emaús! São os lugares onde no 
meio das maiores dificuldades, o Senhor 
Jesus Cristo se revela. Foi assim com os dis-
cípulos na tempestade do lago, onde eles 
julgaram que Jesus era um fantasma; foi 

assim quando alguns discípulos O consideraram uma oportunidade 
para se tornarem alguém no Reino da Terra; foi também quando no 
caminho de Emaús os dois discípulos julgaram viver uma terrível de-
silusão porque ele morrera e já nada havia a fazer. Nós temos muita 
dificuldade em reconhecer Jesus Ressuscitado quando o sofrimento 
nos bate à porta, quando não se consegue alcançar os objetivos, 
quando se perde a esperança de um sonho não concretizado, etc! 
Ou estamos distraídos ou o nosso coração está fechado aos sinais 
de Jesus. Será que precisamos de um companheiro de viagem que 
nos alerte e nos aqueça o coração para a sua presença em nós?... Há 
que consolidar a nossa fé, acreditar que Ele está sempre connosco, 
que o sol nasce. Acaba-se o medo, a desilusão e tudo se torna mais 
claro e cada vez mais luminoso e a esperança volta às nossas vidas. 
Lançar as redes, voltar o entusiasmo, superar o cansaço e o desa-
lento e a pesca será abundante. Deus faz coisas grandes sobre a hu-
mildade de quem se Lhe entrega!... 

 

Manuel Melim - Paróquia da Lombada 

Semana de oração pelas Vocações  
de 15 a 22 de abril. 
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3º Domingo de Páscoa 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Lc 24, 35-48       
 

 

Naquele tempo, os discípulos de Emaús con-
taram o que tinha acontecido no caminho e 
como tinham reconhecido Jesus ao partir do 
pão. Enquanto diziam isto, Jesus apresentou-
Se no meio deles e disse-lhes: «A paz esteja 
convosco». Espantados e cheios de medo, jul-
gavam ver um espírito. Disse-lhes Jesus: 
«Porque estais perturbados e porque se levan-
tam esses pensamentos nos vossos corações? 
Vede as minhas mãos e os meus pés: sou Eu 
mesmo; tocai-Me e vede: um espírito não tem 
carne nem ossos, como vedes que Eu tenho». 
Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E co-
mo eles, na sua alegria e admiração, não que-

riam ainda acreditar, perguntou-lhes: «Tendes aí alguma coisa para 
comer?». Deram-Lhe uma posta de peixe assado, que Ele tomou e 
começou a comer diante deles. Depois disse-lhes: «Foram estas as 
palavras que vos dirigi, quando ainda estava convosco: ‘Tem de se 
cumprir tudo o que está escrito a meu respeito na Lei de Moisés, 
nos Profetas e nos Salmos’». Abriu-lhes então o entendimento para 
compreenderem as Escrituras e disse-lhes: «Assim está escrito que o 
Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, 
e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o per-
dão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós 
sois as testemunhas de todas estas coisas».   

 
     Jesus ressuscitou verdadeiramente, ou a ressurreição é fruto 

da imaginação dos discípulos? Como é possível ter a certeza da res-
surreição? Como encontrar Jesus ressuscitado? É a estas e a outras 
questões semelhantes que o Evangelho deste domingo procura res-
ponder. Com a sua catequese, Lucas diz-nos que nós, como os pri-
meiros discípulos, temos de percorrer o nem sempre claro caminho 
da fé, até chegarmos à certeza da ressurreição. Não se chega lá 
através de deduções lógicas ou através de construções de carácter 
intelectual; mas chega-se ao encontro com o Senhor ressuscitado 
inserindo-nos nesse contexto em que Jesus Se revela – no encontro 
comunitário, no diálogo com os irmãos que partilham a mesma fé, 
na escuta comunitária da Palavra de Deus, no amor partilhado em 
gestos de fraternidade e de serviço. É nesse “caminho” que vamos 
encontrando Cristo vivo, actuante, presente na nossa vida e na vida 
do mundo. 

in www.dehonianos.org 
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67 - Como é que o direito pode prevalecer entre 
os povos? 
 

Não só os Homens individualmente mas também 
os povos têm direito ao Direito. Prevalece a injustiça 
quando um Estado inteiro é dominado, dividido, rele-
gado a Estado satélite, presa ou objeto de exploração 
por Estados mais fortes. Cada nação possui um direito 
natural à existência e à independência, à própria língua 

e cultura, à livre autodeterminação e à livre 
escolha dos Estados com os quais gostaria de 
cooperar de um modo pacífico. Os direitos 
humanos devem ser aplicados ao mais alto 
nível dos Estados. Só assim é possível haver 
paz, respeito e solidariedade entre os povos. 
A soberania jurídica internacional não deve 
todavia ser tomada como pretexto para recu-
sar internamente os direitos humanos nem 
para reprimir minorias. 

Semana de Oração pelas Vocações 2018 
 

A Semana de Oração pelas Vocações 2018 tem co-
mo tema «Escutar, discernir, viver a chamada do Se-
nhor», é de âmbito mundial, e realiza-se de 15 e 22 de 
abril. O Papa na sua mensagem explica que «escuta, 
discernimento e vida» “servem de moldura também 
ao início da missão de Jesus”. 
“Passados os quarenta dias de oração e luta no deser-
to, visita a sua sinagoga de Nazaré e, aqui, põe-Se à 
escuta da Palavra, discerne o conteúdo da missão que 
o Pai Lhe confia e anuncia que veio realizá-la 
«hoje» (cf. Lc 4, 16-21)”. 
ESCUTAR: “Não poderemos descobrir a chamada es-
pecial e pessoal que Deus pensou para nós, se ficar-

mos fechados em nós mesmos, nos nossos hábitos e na apatia de quem 
desperdiça a sua vida no círculo restrito do próprio eu, perdendo a oportu-
nidade de sonhar em grande e tornar-se protagonista daquela história úni-
ca e original que Deus quer escrever connosco.” 

DISCERNIR: “Também hoje temos grande necessidade do discernimento 
e da profecia, de superar as tentações da ideologia e do fatalismo e de des-
cobrir, no relacionamento com o Senhor, os lugares, instrumentos e situa-
ções através dos quais Ele nos chama. Todo o cristão deveria poder desen-
volver a capacidade de «ler por dentro» a vida e individuar onde e para quê 
o está a chamar o Senhor a fim de ser continuador da sua missão.” 

VIVER: “A vocação é hoje! A missão cristã é para o momento presente! E 
cada um de nós é chamado – à vida laical no matrimónio, à vida sacerdotal 
no ministério ordenado, ou à vida de especial consagração – para se tornar 
testemunha do Senhor, aqui e agora.” 

O 55.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações celebra-se a 22 de abril, o 
4.º Domingo da Páscoa. 

 

in www.dnpj.pt/semana-de-oracao-pelas-vocacoes-2018  



15 a 22 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 

- No próximo domingo, dia 22 de abril, continuamos as Visitas do Divi-
no Espírito Santo nas paróquias, nos seguintes sítios: Paróquia de Gau-
la - Contenda, Fonte e Farrobo (2 grupos) e Beatas (1 grupo); Paróquia 
da Lombada - Salão e Palmeira de Cima - Oeste (1 grupo). 
- Dia Diocesano do Acólito, quarta-feira, 25 de abril na Paróquia de São 
Vicente. 
- Dia da Mãe, domingo, 06 de maio. 
- 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 | 15 abr. 
3º Domingo da Páscoa 

08:00h 
seguida de visita Pascal 

09:15h 
seguida de visita Pascal 

Segunda-feira | 16 abr. ———————— ———————— 

Terça-feira | 17 abr.  ———————— 19:00h 
cartório até às 20:00h 

Quarta-feira | 18 abr. 
19:00h  

cartório até às 20:00h ———————— 

Quinta-feira | 19 abr.  15:00h  
na capela do Lar 

———————— 

Sexta-feira | 20 abr.  09:30h ———————— 

Sábado | 21 abr.  18:00h 19:30h 
no Centro de Oração 

DOMINGO | 22 abr. 
4º Domingo da Páscoa 

BOM PASTOR 

08:00h 
seguida de visita Pascal 

09:15h 
seguida de visita Pascal 


