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DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR - ANO B
ANO DE SÃO JOSÉ - UM PRESENTE PARA TODA A IGREJA
ANO “FAMÍLIA AMORIS LAETITIA”

1ª Leitura
Is 50,4-7
Salmo 21 (22)
2ª Leitura
Filip 2,6-11
Evangelho
Mc 14,1-15,47

Caros amigos:
Desde o princípio da Quaresma que fomos desafiados a subir com Cristo a
Jerusalém para celebrarmos a Sua Páscoa gloriosa. Hoje, reunimo-nos,
para darmos início, em união com toda a Igreja, à celebração do Mistério
Pascal do Senhor, isto é, da Sua Paixão, Morte, Sepultura e Ressurreição.
Em Cristo, o Servo Sofredor, no dom da Sua vida até ao fim, cumpre-se a
promessa da nova Aliança, à qual Deus é sempre fiel. Foi para realizar o
sacrifício da nova e eterna aliança que Jesus Cristo entrou na Cidade Santa
de Jerusalém. Por isso, recordando com fé e devoção esta entrada triunfal
na Cidade Santa, acompanhemos o Senhor, de modo que participando
agora na Sua Cruz, mereçamos, um dia, ter parte da ressurreição. Com os
nossos ramos, aclamemos a Cristo Rei e Redentor. Ele é a Testemunha fiel
da Verdade e do Amor.
Votos de um Santo Domingo e de uma Semana Santa abençoada e fecunda!

“ACLAMAR,
BENDIZER E
SILENCIAR”

“ESTAR AOS PÉS
DA CRUZ”

Ramos de oliveira e de palmeira são agitados em hossanas diante do Nazareno
montado num jumento, à entrada da cidade santa de Jerusalém. A multidão canta
entusiasmada estendendo as capas à sua passagem. Mas depressa o júbilo dá lugar ao
silêncio, à solidão, ao escândalo da paixão, à dureza da cruz, ao desconcerto da derrota.
Diante da nudez divina crucificada, o homem apenas pode silenciar. Diante da folia do
amor, a criatura apenas pode contemplar. Diante da entrega até ao fim, o homem
apenas pode render-se.
O calvário é a expressão extrema da entrega que, durante toda a vida, Jesus foi
fazendo de si próprio, vibrando e amando, chorando e comovendo-se diante das
cruzes da gente, não ficando indiferente a ninguém.
Poucos permanecem junto da cruz: Pedro nega-se, Judas vende-se, os sacerdotes
testemunham falso, Pilatos lava as mãos, a multidão cospe violência… Ainda hoje não
atrai seguir Jesus na via sacra! Sacra, porque de amor e de dor! Sacra, porque na cruz
Deus fica prisioneiro do amor! No entanto, ali pregado, Ele está de braços eternamente
abertos, mostrando que a vida se multiplica sempre que se entrega gratuitamente; e
revelando que a verdadeira morte é a esterilidade de quem não se dá e conserva a sua
vida egoisticamente.

No fim, é um ladrão o primeiro a entrar no paraíso. É depois um centurião, alguém
“O AMOR ATÉ À
MORTE É SEMENTE habituado à violência e à morte, a reconhecer o Filho de Deus! São os da periferia da
DE RESSURREIÇÃO existência os primeiros a entrever no rosto do Crucificado a beleza do rosto do Pai!
“Vacilaram os que tinham visto Cristo ressuscitar os mortos; acreditaram aqueles que
o viram pender da cruz” (S. Agostinho)!
Só quem conhece o amor e a ternura, o afecto e a admiração, o choro e o desespero, a
dor e a impotência, se aproxima da cruz! São principalmente mulheres que
permanecem no calvário! Talvez porque sabem o quanto é silenciosa e discreta a
germinação da vida no seio, o quanto custa fazer nascer a vida! Talvez saibam, por
experiência, que o amor é mais forte do que tudo, até da morte! Sabem que o amor
nunca se rende, acredita até ao fim e antecipa no momento mais difícil a eternidade.
As mulheres não se rendem à evidência dos factos porque perscrutam a evidência do
coração de Deus. E, esperando além da esperança, serão bem cedo na manhã da
Páscoa as sentinelas da Ressurreição do Amor! Naquela hora, amigos e amigas, nasce
o Evangelho!

REZAR A PALAVRA Senhor, Filho de Deus, o silêncio da tua entrega fere o cinzento de cada queixume e
revolta interior…
E CONTEMPLAR
Na Tua firme obediência desenhas um mapa repleto de desafios,
O MISTÉRIO
onde o caminho, a partida e a meta é o amor. Tu amas até ao fim!
Deixa-me envolver pela nuvem silenciosa do Espírito que paira em cada oblação,
deixa-me escutar o Teu gemido, tradução do clamor de cada homem e de cada
irmão…
Senhor, Filho de Deus, não me deixes cair na tentação de descer da cruz…

VIVER A PALAVRA

Vou olhar a cruz e acolher com misericórdia a dor de cada irmão.

VIDA PAROQUIAL Domingo, 28 de Março –Domingo de Ramos na Paixão do Senhor - Início da Semana Santa
- 09h00 – Eucaristia do Domingo de Ramos na Paixão do Senhor pelo povo que me está confiado
E DIOCESANA - Leitores: Cristina Cunha (1ª Leitura); Sr. João Cruz (2ª Leitura); (Narração da Paixão do Senhor:

Narrador - Cristina Cunha; Povo – Sr. João Cruz); Cristina Cunha (Oração dos Fiéis)
- Ministros Extraodinários da Comunhão: Sr. José Rego e D. Céu Vieira
Segunda-feira, 29 de Março
- Não há celebração da Eucaristia
Terça-feira, 30 de Março
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Céu Cruz
- 19h00 – Eucaristia pelas intenções anunciadas
- Leitora: D. Céu Cruz
Quarta-feira, 31 de Março
- Não há celebração da Eucaristia
Quinta-feira, 01 de Abril – QUINTA-FEIRA SANTA (Início do Tríduo Pascal)
- 10h00 – Missa Crismal com renovação das Promessas Sacerdotais e Bênção dos Santos Óleos,
na Sé Catedral
- 19h00 – Eucaristia Vespertina da Ceia do Senhor sem rito do Lava-Pés
- Leitores de Serviço: Sr. Filipe Silva (1ª Leitura); D.Margarida Carlão (2ª Leitura); Sr. Filipe Silva
(Oração dos Fiéis)
- Ministros Extraodinários da Comunhão: Sr. Albino Cruz e D. Margarida Carlão
Sexta-feira, 02 de Abril – SEXTA-FEIRA SANTA (Jejum e Abstinência)
- 19h00 – Celebração da Paixão do Senhor e Adoração da Cruz (não há Eucaristia neste dia)
- 20h00 – Via Sacra na igreja
- Leitores: Sr. José Rego (1ª Leitura); D. Adília Santos (2ª Leitura); Narração da Paixão, Sr. Manuel
Domingos (Narrador) e Cristina Cunha (Povo); Céu Vieira (Oração dos Fiéis)
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr. José Rego e D. Margarida Carlão
Sábado, 03 de Abril – SÁBADO SANTO E ANÚNCIO DA RESSURREIÇÃO (ALELUIA)
- 20h00 – Solene Vigília Pascal na Noite Santa – na igreja
- Leitores: Sr. João Cruz (1ª Leitura); D. Céu Morais (2ª Leitura); Sr. Manuel Domingos (3ª Leitura);
D. Margarida Carlão (Epístola); Céu Cruz (Oração dos fiéis)
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr. Miguel Sousa e D. Céu Vieira
Domingo, 04 de Abril – DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR
– 09h00 – Solene Eucaristia de Páscoa
- Leitores: Sr. Manuel Domingos (1ª Leitura); Cristina Cunha (Oração dos Fiéis)
- Ministro Extraordinário da Comunhão de Serviço: Sr. Albino Cruz e Sr. Francisco F´élix

INFORMAÇÕES ÚTEIS:
1. Esta semana, celebraremos a Eucaristia pelas intenções anunciadas, terça-feira (23/03 às 19h00), quintafeira (25/03 às 19h00) e sábado (27/03 às 20h00). Nesses mesmos dias, meia hora antes, isto é às 18h30,
recitaremos o Terço em honra de Nossa Senhora. No Domingo, a Solene Eucaristia da Páscoa da Ressureição do
Senhor (28/03 às 09h00), será celebrada por todos vós.
Quinta-feira começa o Tríduo Pascal. Não deixe de participar, pois estas celebrações e cerimónias são as mais
importantes do Ano Litúrgico e são mais importantes do que tudo o resto. Há tempo para tudo e quem o dá é
Deus, o Senhor do tempo e da Eternidade. Dê-lhe também você algum tempo!!!
As celebrações do Tríduo Pascal serão transmitidas, em direto via facebook, (Quinta-feira Santa, às 19h00;
Sexta-feira Santa, às 19h00, seguidade Via Sacra e a Vigília Pascal às 20h00), para que os nossos idosos do Lar e
da comunidade em geral, os doentes e aquelas pessoas mesmo impossibilitadas de virem à igreja possam
assistir e participar nestes santos mistérios da no fé.
2. A partir deste Domingo enfeitem a vossa cruz com ramos de oliveira, palma e um tecido roxo ou encarnado.
Coloquem-na à porta ou nas vossas varandas para que o mundo veja que entramos na Semana Santa. No
sábado, a partir do meio dia, substituam o roxo ou encarnado pelo branco e enfeitem-na com flores brancas e
amarelas. É a Pascoa do Senhor!

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 30 DE MARÇO 2021 (TERÇA-FEIRA)
29/03/2021
- ANIV. José António Sá Gonçalves - int. família
- Luís Miguel Fernandes Forte - int. Rosário Cruzeiro*
30/03/2021
- 15º ANIV. Filomena Ferreira de Sousa – int. sobrinho Pe. Alfredo
- José Elfrido Fernandes Torre - int. esposa e filhos*
- Teresa de Jesus Silva – int. filha Maria
INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 01 DE ABRIL 2021 (QUINTA-FEIRA SANTA)
01/04/2021
- 2º ANIV. Falec. Manuel Nobre Alves Ribeiro - int. esposa
- José Correia Lima - int. Confraria São Tiago
- Maria da Graça Neiva Sampaio Rocha - int. neta Mariana
- Maria Dias Meira, marido e família - int. filha
- Rosa Rodrigues Meira e marido int. - nora
- Pela paz no mundo - int. devota*
INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 03 DE ABRIL 2021 (SÁBADO SANTO)
MISSA DA VIGÍLIA PASCAL TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 20H00
03/04/2021
- 1º ANIV. Falec. Maria Helena Matos Torres - int. tia Lucinda
- Manuel da Silva Maciel - int. esposa e filhos
- Maria de Lurdes Silva Felgueiras Peixoto - int. cunhada Conceição Alves
- Rosa Rodrigues Meira e marido int. - nora
04/04/2020
- 30º dia de Manuel Augusto Neiva de Sá (Prof. Sá Lima) - int. Confraria do SS. Sacramento*
- ANIV. Luís Miguel Rodrigues Lopes - int. mãe
- Aires Sampaio Alves Ferreira int. esposa
INTENÇÃO DE MISSA PARA O DIA 04 DE ABRIL 2021 (DOMINGO DE PÁSCOA)
28/03/2021 –Domingo de Páscoa
- Por todos vós e pelas vossas intenções em geral

