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A glória de meu Pai é que deis muito fruto 
 

A parábola da videira lança fortes desafios para a 
sociedade atual, sendo de tal modo exigente que nos 
ensina o caminho da retidão e da verdade para alcan-
çarmos a verdadeira santidade que nos está prometi-
da desde o dia do nosso batismo. Jesus apresenta-Se 
como a verdadeira vide mas reconhece que acima de 
Si está o Pai que é o agricultor. Os cristãos, pelo batis-
mo, são como cepas, enxertadas no próprio Cristo que 
é a vide. A vide é aquela que está ligada ao solo. Assim, 
Cristo é o ramo principal que nos sustenta e alimenta, 
que nos fortalece, ligando-nos a Deus. 
Mas nem todos os ramos são bons. Na verdade, o cris-
tão é chamado à santidade de vida, chamado a ser 
ramo fecundo, capaz de dar frutos de santidade. Po-
rém, o pecado é a fragilidade, faz enfraquecer e secar 

alguns dos ramos. A glória de Deus manifesta-se na santidade de cada um de nós. 
Não podemos esquecer o apelo que Jesus nos faz: “sede Santos como é Santo o 
vosso Pai que está no céu".  À primeira vista, a santidade é algo quase impossível 
ou muito pouco provável de alcançar, se acharmos que Santos são apenas aque-
les que  estão nos altares. No entanto, a santidade é para nós. Através da fé e da 
perseverança, da escuta e do desejo profundo de sermos sinal de Deus no meio 
do mundo, ensinando e pondo em prática as obras de Deus, a caridade verdadei-
ra, a humildade sincera, a gratidão, é possível sermos santos. 

Jesus exortou os ramos a produzirem muito fruto, a deixar esse fruto perma-
necer e advertiu que os ramos infrutíferos seriam arrancados. Então, isto leva-nos 
a pensar naquilo que em nós ainda não é bom fruto e precisa ser cortado.  Cristo 
mostra que para sermos bons frutos, precisamos escutar continuamente as pala-
vras da verdadeira vide, alimentar esta nossa relação íntima com a Palavra que é 
o próprio Deus. A santidade não é algo que se alcance por mérito próprio mas 
por dom e graça de Deus.  

Sérgio Fernandes - Paróquia da Lombada 

Jornada Diocesana da Família 
domingo, 27 de maio 

Parque de Santa Catarina - Funchal 
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5º Domingo de Páscoa 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Jo 15, 1-8       
 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípu-
los: «Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o 
agricultor. Ele corta todo o ramo que está 
em Mim e não dá fruto e limpa todo aquele 
que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. 
Vós já estais limpos, por causa da palavra 
que vos anunciei. Permanecei em Mim e Eu 
permanecerei em vós. Como o ramo não po-
de dar fruto por si mesmo, se não permane-
cer na videira, assim também vós, se não per-
manecerdes em Mim. Eu sou a videira, vós 
sois os ramos. Se alguém permanece em 
Mim e Eu nele, esse dá muito fruto, porque 
sem Mim nada podeis fazer. Se alguém não 

permanece em Mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Es-
ses ramos, apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem. Se per-
manecerdes em Mim e as minhas palavras permanecerem em vós, 
pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai 
é que deis muito fruto. Então vos tornareis meus discípulos».  .   

 
     Jesus é “a verdadeira videira”, de onde brotam os frutos da justiça, 

do amor, da verdade e da paz; é n’Ele e nas suas propostas que os ho-
mens podem encontrar a vida verdadeira. Muitas vezes os homens, se-
guindo lógicas humanas, buscam a verdadeira vida noutras “árvores”; 
mas, com frequência, essas “árvores” só produzem insatisfação, frustra-
ção, egoísmo e morte… João garante-nos: na nossa busca de uma vida 
com sentido, é para Cristo que devemos olhar. Temos consciência de que 
é em Cristo que podemos encontrar uma proposta de vida autêntica? Ele 
é, para nós, a verdadeira “árvore da vida”, ou preferimos trilhar caminhos 
de auto-suficiência e colocamos a nossa confiança e a nossa esperança 
noutras “árvores”? 

A comunidade cristã é o lugar privilegiado para o encontro com Cristo, 
“a verdadeira videira” da qual somos os “ramos”. É no âmbito da comuni-
dade que celebramos e experimentamos – no Baptismo, na Eucaristia, na 
Reconciliação – a vida nova que brota de Cristo. A comunidade cristã é o 
Corpo de Cristo; e um membro amputado do Corpo é um membro conde-
nado à morte… Por vezes, a comunidade cristã, com as suas misérias, fra-
gilidades e incompreensões, decepciona-nos e magoa-nos; por vezes sen-
timos que a comunidade segue caminhos onde não nos revemos… Senti-
mos, então, a tentação de nos afastarmos e de vivermos a nossa relação 
com Cristo à margem da comunidade. Contudo, não é possível continuar 
unido a Cristo e a receber vida de Cristo, em ruptura com os nossos ir-
mãos na fé.   

 

in www.dehonianos.org 
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69 - De que se trata na bioética? 
 

O termo «bioética» foi formado a partir dos termos 
gregos bios (= vida) e ethos (= uso, costume, bom há-
bito) e designa a doutrina acerca do trato correto com 
tudo o que vive. A bioética, portanto, não consiste 
apenas numa ética do meio ambiente, onde se pesqui-
sa como manter espécies, proteger habitats e deter a 
mudança climática. Uma boa bioética deve ser tam-

bém uma ética do Homem, pois não é só na pesquisa genética nem na 
questão da eutanásia (= pode alguém matar-se a si mesmo ou outra pessoa 
em grave sofrimento?) que está em causa a dignidade da pessoa. Durante o 
nazismo surgiu a expressão «vida indigna de viver» com a qual os nazis se 
constituíam criminalmente senhores da vida e da morte. Mas o Homem 
deve ser respeitado como pessoa desde a geração. Ele tem o direito de ser 
respeitado como pessoa em relação a todos os 
outros Homens. Ninguém tem o direito de lhe 
negar a dignidade de pessoa que Deus lhe con-
cedeu. Ninguém pode tocar na integridade de 
uma outra pessoa, nem para fins de investiga-
ção, nem porque é uma pessoa idosa, doente, 
demente, por nascer ou inválida. A dignidade 
da pessoa é o verdadeiro fundamento dos di-
reitos humanos e da justificação da ordem polí-
tica. 

Papa sublinha importância do sinal da cruz na vida dos católicos 
 

O Papa destacou a importância do sinal da cruz na vida 
dos católicos e renovou a sua preocupação de que as 
crianças sejam educadas para persignar-se devidamente. 
“A cruz é o distintivo que manifesta quem somos”, expli-
cou, durante a audiência pública semanal. 
Na segunda catequese do ciclo dedicado ao Batismo, 
Francisco recordou que, na celebração deste sacramen-
to, as crianças são marcadas com o sinal da cruz, simboli-
camente. “Fazer o sinal da cruz quando acordamos, an-

tes das refeições, diante de um perigo, em defesa contra o mal, antes de 
dormir, significa dizer a nós mesmos e aos outros a quem pertencemos, 
quem queremos ser. E por isso é importante ensinar as crianças a fazer 
bem o sinal da cruz”, disse. 

Interrompendo o discurso que tinha preparado, o Papa deixou uma per-
gunta: “As nossas crianças sabem fazer bem o sinal da cruz?”. Em seguida, 
pediu aos pais que o ensinem a fazer bem, porque é “repetir o que foi feito 
no Batismo”. A intervenção reforçou o convite a decorar a data de Batis-
mo, como um “segundo aniversário” natalício. 

“Deus chama cada um pelo nome, amando-nos singularmente, no con-
creto da nossa história. O Batismo implica uma resposta pessoal e não em-
prestada, com um ‘copiar e colar’”. A fé, prosseguiu, é um dom que vem do 
alto, não se pode “comprar”, mas sim pedir a Deus. 

 

in ecclesia.pt  
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- No próximo domingo, dia 06 de maio, continuamos as Visitas do Divino Espírito 
Santo nas paróquias, nos seguintes sítios: Paróquia de Gaula - Lombo, Lobas, Sa-
lão e São João (2 grupos); Paróquia da Lombada - Rosário (2 grupos), São Pedro e 
Palmeira de Baixo - abaixo 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: 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. 
- 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 Diocesano do Clero na segunda feira, 21 de maio, na Paróquia das Eiras, cele-
brando o 11.º aniversário da tomada de posse do Sr. Bispo D. António Carrilho. 
- 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 | 29 abr. 
5º Domingo da Páscoa 

08:00h 
seguida de visita Pascal 

09:15h 
seguida de visita Pascal 

Segunda-feira | 30 abr. ———————— ———————— 

Terça-feira | 01 maio  
São Tiago Menor 

PADROEIRO DA DIOCESE 
———————— 19:00h 

cartório até às 20:00h 

Quarta-feira | 02 maio 
Santo Atanásio 

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

Quinta-feira | 03 maio 
São Filipe e São Tiago 

15:00h  
na capela do Lar 

———————— 

Sexta-feira | 04 maio 09:30h ———————— 

Sábado | 05 maio 18:00h 
15:00h | MATRIMÓNIO 

19:30h 
no Centro de Oração 

DOMINGO | 06 maio 
6º Domingo da Páscoa 

DIA DA MÃE 

08:00h 
seguida de visita Pascal 

09:15h 
seguida de visita Pascal 


