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Sermos semelhantes a Ele  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tal como Jesus enviou os seus discípulos a proclamar o Reino de 

Deus,  nós como cristãos, também somos enviados a ir pelo mundo 
inteiro, proclamar o Evangelho a toda a criatura. 

 Todos somos enviados. O cristão, através da sua vida,  dá a co-
nhecer aos outros a palavra de Deus, principalmente através do diá-
logo e das suas ações. 

Neste 4º Domingo de Páscoa celebramos o "Domingo do Bom 
Pastor". Segundo o Evangelho é necessário que as ovelhas, estejam 
disponíveis para “escutar” as propostas que  Jesus faz e segui-l’O 
no caminho do amor e da entrega. Todos  somos "ovelhas do Bom 
Pastor", em particular os catequistas que dão a conhecer aos cate-
quizandos como viver em igreja, escutando e aplicando a palavra de 
Deus. 

 

Igor Fernandes - Paróquia de Gaula 

Festa da Primeira Comunhão 
Quinta-feira do Corpo de Deus, 31 de maio   

Lombada às 09:30h e Gaula às 11:00h 
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4º Domingo de Páscoa 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Jo 10, 11-18        
 

 

Naquele tempo, disse Jesus: «Eu sou o Bom 
Pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ove-
lhas. O mercenário, como não é pastor, nem 
são suas as ovelhas, logo que vê vir o lobo, 
deixa as ovelhas e foge, enquanto o lobo as 
arrebata e dispersa. O mercenário não se pre-
ocupa com as ovelhas. Eu sou o Bom Pastor: 
conheço as minhas ovelhas e as minhas ove-
lhas conhecem-Me, do mesmo modo que o Pai 
Me conhece e Eu conheço o Pai; Eu dou a vida 
pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ove-
lhas que não são deste redil e preciso de as 
reunir; elas ouvirão a minha voz e haverá um 
só rebanho e um só Pastor. Por isso o Pai Me 

ama: porque dou a minha vida, para poder retomá-la. Ninguém Ma 
tira, sou Eu que a dou espontaneamente. Tenho o poder de a dar e 
de a retomar: foi este o mandamento que recebi de meu Pai». 

 
     Todos nós temos as nossas figuras de referência, os nossos he-

róis, os nossos mestres, os nossos modelos. É a uma figura desse tipo 
que, utilizando a imagem do Evangelho do 4º Domingo da Páscoa, po-
deríamos chamar o nosso “pastor”… É Ele que nos aponta caminhos, 
que nos dá segurança, que está ao nosso lado nos momentos de fragi-
lidade, que condiciona as nossas opções, que é para nós uma espécie 
de modelo de vida. O Evangelho deste domingo diz-nos que, para o 
cristão, o “Pastor” por excelência é Cristo. É n’Ele que devemos confi-
ar, é à volta d’Ele que nos devemos juntar, são as suas indicações e 
propostas que devemos seguir. O nosso “Pastor” é, de facto, Cristo, 
ou temos outros “pastores” que nos arrastam e que são as referências 
fundamentais à volta das quais construímos a nossa existência? O que 
é que nos conduz e condiciona as nossas opções: Jesus Cristo? As dire-
trizes do chefe do departamento? A conta bancária? A voz da opinião 
pública? A perspetiva do presidente do partido? O comodismo e a ins-
talação? O êxito e o triunfo profissional a qualquer custo? O herói mais 
giro da telenovela? O programa de maior audiência da estação televisi-
va de maior audiência? 

Para que distingamos a “voz” de Jesus de outros apelos, de propos-
tas enganadoras, de “cantos de sereia” que não conduzem à vida ple-
na, é preciso um permanente diálogo íntimo com “o Pastor”, um con-
fronto permanente com a sua Palavra e a participação ativa nos sacra-
mentos onde se nos comunica essa vida que “o Pastor” nos oferece.  

 
in www.dehonianos.org 
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68 - Como é possível fazer valer os direitos huma-
nos e o direito internacional? 
 

Todos os dias presenciamos vários tipos de violên-
cia: genocídios, guerra e expulsão, fome e exploração. 
Crianças são recrutadas como soldados e forçadas a 
matar. Desenvolveram-se novas formas de escravatu-
ra. Tráfico humano, prostituição e drogas tornaram-se 
um negócio ilegal milionário no qual forças políticas e 

até governos estão envolvidos. Os cristãos não 
devem reclamar os direitos humanos apenas 
quando se trata da sua proteção; devem saber 
que têm também a obrigação de defender e de 
fortalecer os direitos fundamentais de todos os 
Homens. Por isso, a Igreja assumiu como dever, 
estar atenta em toda a parte e em cada circuns-
tância, à aplicação universal e cumprimento dos 
direitos humanos e sobretudo de os respeitar no 
seu interior. 

A chamada do Senhor: Oração pelas Vocações 2018 
 

A Igreja celebra neste domingo o 55º dia Mundi-
al de Oração pelas Vocações subordinada ao te-
ma: «Escutar, discernir, viver a chamada do Se-
nhor». 

Na mensagem que dirige à Igreja, o Papa Fran-
cisco confirma: “O Senhor continua hoje a chamar 
para O seguir. Não temos de esperar que sejamos 
perfeitos para dar como resposta o nosso genero-
so «eis-me aqui», nem assustar-nos com as nossas 
limitações e pecados, mas acolher a voz do Se-
nhor com coração aberto. Escutá-la, discernir a 

nossa missão pessoal na Igreja e no mundo e, finalmente, vivê-la no 
«hoje» que Deus nos concede.” 

 
Oração pelas Vocações 2018 

 

Jesus Cristo, amor do Pai,  
que nos chamas, hoje,  

a escutar a voz do Espírito Santo,  
na experiência quotidiana;  

ensina-nos a discernir a própria vocação,  
fruto da graça do batismo,  
para vivermos o dom da fé,  

imensamente amados por Deus,  
e responder com confiança ao chamamento,  

para servir a alegria do evangelho,  
como a jovem Maria,  

Tua e nossa mãe. Amén. 



22 a 29 de abril de 2018 

- No próximo domingo, dia 29 de abril, continuamos as Visitas do Divino Espírito 
Santo nas paróquias, nos seguintes sítios: Paróquia de Gaula - Povo, Furtados, 
Aldonça e Castelejo (2 grupos); Paróquia da Lombada - Palmeira de Cima - Oeste, 
desde a Vidroilha e Este - acima do Marão (2 grupos). 
- Reunião com os pais da primeira comunhão: Paróquia de Gaula, quarta-feira dia 
02 de maio às 20:ooh no salão paroquial. Paróquia da Lombada, quinta- feira, dia 
03 de maio às 19:00h, no salão paroquial. 
- Reunião com a irmandade do Santíssimo Sacramento da Paróquia da Lombada, 
dia 03 de maio, quinta-feira às 20:00h, no salão paroquial. 
- Paróquia de Gaula: Encontro de preparação para elaboração do tapete de flores 
para o Corpo de Deus, sexta-feira, dia 04 de maio, às 19:00h na sala dos convívios. 
- Dia da Mãe, domingo, 06 de maio. 
- Paróquia de Gaula: Vamos reviver a tradição dos “segredos”, no domingo dia 20 
de maio com a Festa convívio do Divino Espírito Santo. Cada pessoa da comunida-
de/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 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 | 22 abr. 
4º Domingo da Páscoa 

BOM PASTOR 

08:00h 
seguida de visita Pascal 

09:15h 
seguida de visita Pascal 

Segunda-feira | 23 abr. ———————— ———————— 

Terça-feira | 24 abr.  ———————— Não há Eucaristia 

Quarta-feira | 25 abr. 
São Marcos 

Dia Diocesano do Acólito 
Paróquia de São Vicente 

Quinta-feira | 26 abr.  15:00h  
na capela do Lar 

———————— 

Sexta-feira | 27 abr.  09:30h ———————— 

Sábado | 28 abr.  18:00h 19:30h 
no Centro de Oração 

DOMINGO | 29 abr. 
5º Domingo da Páscoa 

08:00h 
seguida de visita Pascal 

09:15h 
seguida de visita Pascal 

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 


