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LEITURA I ( Is 50, 4-7 )
O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para 
que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam 
abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos, 
para eu escutar, como escutam os discípulos. O Senhor 
Deus abriu-me os ouvidos, e eu não resisti nem recuei um 
passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face 
aos que me arrancavam a barba; não desviei o meu rosto 

dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio 
em meu auxílio, e, por isso, não fiquei envergonhado; tornei o 
meu rosto duro como pedra, e sei que não ficarei desiludido. 

SALMO RESPONSORIAL: 
Meu Deus, meu Deus, porque me abandonastes?  

HOJE, DOMINGO DE RAMOS, entrega da renúncia quaresmal.
CONFISSÕES TERÇA FEIRA SANTA - os padres estarão disponíveis 
na igreja de S. José para atenderem as pessoas de toda a Unidade 
Pastoral em confissão entre as 10h30 e as 12h30, entre as 15 e as 
17h e entre as 21 e as 22h30.
CONFISSÕES QUARTA FEIRA SANTA - os padres estarão disponí-
veis na igreja de SJBaptista para atenderem as pessoas de toda a 
Unidade Pastoral em confissão entre as 16-18h e também às 21h 
para atender de confissão quem aparecer.
QUINTA FEIRA SANTA - INSTITUIÇÃO EUCARISTIA E LAVA PÉS
10h30 - Missa crismal na Sé Nova 
* Início do tríduo Pascal 
19H00 - Missa da Ceia do Senhor em S. José
21H00 - Missa da Ceia do Senhor em S. João Baptista
SEXTA FEIRA SANTA
09h30 Laudes e Ofício de Leitura (Sé Nova)
09h30 Laudes a partir de SJBaptista (presencial e online)
15h00 Celebração da Paixão do Senhor em S. José
18h00 Celebração da Paixão do Senhor em S. João Baptista
21h00 Via Sacra na Sé Nova com transmissão online.
SÁBADO - VIGÍLIA PASCAL - A RESSURREIÇÃO
09h30 Laudes a partir de SJBaptista (presencial e online) 
22h00 São João Baptista (dentro com 2 pontos de transm. pr o ext.)
22h30 São José
DOMINGO DE PÁSCOA
SJosé: 9h00, 10h30, 12h00 e 19h00.
SJBaptista: 11h00 e 18h00 (no exterior, transmitida dentro da igreja).
SEMANA SANTA COM SR BISPO NA SÉ NOVA - para quem quiser 
participar presencialmente nas celebrações presididas pelo Sr Bispo 
na Sé Nova, pode consultar os horários no site da Diocese.

“CHAMADOS À LIBERDADE” - vai realizar-se, nos dias 17 e 18 de 
abril de 2021, um Fórum online, organizado e animado pela Comu-
nidade Emanuel, e que decorrerá a partir da nossa Unidade Pasto-
ral (provavelmente SJBaptista, mas ainda não é totalmente certo). 
Este ano, será online, o que, não nos permitindo o contacto fraterno 
próximo, permitirá a participação de pessoas de qualquer parte do 
mundo! Inspirados na palavra de S. Paulo, “Foi para a liberdade que 
fostes chamados”, o tema geral será “Chamados à Liberdade”. Num 
tempo marcado pelas restrições de contactos, mobilidade e liberda-
des, vale a pena refletir sobre este tema: O que é a liberdade cristã? 
Como podemos exercer a liberdade? Quais são os obstáculos à liber-
dade? - Começa no dia 17 às 10:30 e termina no dia 18 pelas 16:30 
(poderá vir ser ajustado devido à situação do COVID)
Estão disponíveis links para inscrição nos sites das nossas paróquias.

Graças a Deus, estamos de volta à igreja.
Desde 15 de março, que retomámos o ritmo de pré confinamento:

à semana, missa às 18h00 em SJBaptista e às 8h30 e 19h00 em SJosé. 
Ao sábado, vespertina às 17h30 em SJB (no exterior) e 19h em SJosé.

Domingo: 9h00, 10h30, 12 e 19h00 em SJosé. 
11h e 18h00 em SJBaptista (no exterior c/transmissão dentro da igreja)

LEITURA II ( Filip 2, 6-11 ) 
Cristo Jesus, que era de condição divina, não Se 
valeu da sua igualdade com Deus, mas aniqui-
lou-Se a Si próprio. Assumindo a condição de 

servo, tornou-Se semelhante aos homens. Aparecendo como 
homem, humilhou-Se ainda mais, obedecendo até à morte e 
morte de cruz. Por isso Deus O exaltou e Lhe deu um nome 
que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Je-
sus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda 
a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de 
Deus Pai. 
EVANGELHO ( Mc 14,1-15, 47 ) 
Devido à sua extensão, o evangelho da paixão não pode ir 
hoje na folha. Deverá ser ouvido em atitude reverente e 
contemplativa. «Contemplarão Aquele que trespassaram». 

Deus eterno e omnipotente, que, para dar aos homens o exemplo 
de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e 

padecesse o suplício da cruz, fazei que sigamos os ensinamentos da 
sua paixão, para merecermos tomar parte na glória da sua ressur-

reição. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.



REFLEXÃO
SEMANA SANTA

Começa hoje a Semana Santa ou Semana Maior, como 
também é conhecida, por nela se desenrolarem os maio-
res acontecimentos da fé cristã.
Hoje, Domingo de Ramos e da Paixão, a Liturgia reveste 
dois aspetos à primeira vista contraditórios. Fala-nos do 
triunfo e glória, para, logo a seguir, nos falar em sofri-
mento e paixão.
Reunindo acontecimentos tão contrastantes, a Liturgia 
não tem outro intento senão apresentar-nos a figura de 
Jesus, no seu aspeto de Rei messiânico e, ao mesmo tem-
po, «Servo do Senhor». 
Mas o núcleo da Semana Santa (e que é também a sín-
tese de todo o ano litúrgico) situa-se no Tríduo Pascal 
de Quinta-feira Santa à tarde, Sexta-feira Santa e Vigília 
Pascal no Sábado à noite. Nestes três dias, vivem-se os 
grandes mistérios da fé cristã.
Quinta-feira Santa: misteriosamente antecipando o Sa-
crifício que iria oferecer, dentro de algumas horas, Jesus 
põe fim a todas as «figuras» do Antigo Testamento, con-
verte o pão e o vinho no Seu Corpo e Sangue, apresentan-
do-se como o verdadeiro Cordeiro Pascal – o Cordeiro de 
Deus. O sacrifício da Cruz, com o qual estabelecerá a Nova 
Aliança, não ficará, pois, limitado a um ponto geográfico 
ou a um momento da história: pelo sacrifício Eucarísti-
co, perpetuar-se-á pelo decorrer dos séculos até que Ele 
volte. Comendo o Seu corpo imolado e bebendo o Seu 
sangue, os discípulos de Jesus farão sua a oferenda de 
amor de Jesus e beneficiarão da graça por ela alcançada. 
Para que este mistério de amor se pudesse realizar, Jesus 
ordena aos apóstolos que, até ao Seu regresso, operem 
esta transformação, ficando, assim, participantes do Seu 
mesmo sacerdócio. Nascido da Eucaristia, o Sacerdócio 

tornará, portanto, actual, até ao fim dos tempos, a obra 
redentora de Cristo. Sendo a Eucaristia a prova suprema 
do amor de Jesus pelos homens, compreende-se porque 
é que Ele escolheu a última Ceia para fazer a proclama-
ção solene do «Seu mandamento», o de «nos amarmos 
uns aos outros como Ele nos amou.»
Sexta-feira Santa: na sexta-feira, à tarde, comemoramos 
a  Paixão e morte do Senhor na Cruz. Neste dia não há Eu-
caristia nem outros sacramentos, a não ser a penitência 
e unção dos doentes. No entanto, não deixa de ser um 
dia de oração e celebração da Liturgia. A Igreja reúne-se 
neste dia para escutar a narração da Paixão, para orar por 
todos, para adorar a Cruz e para comungar Cristo, mergu-
lhando, assim, na Sua morte. 
Sábado Santo: este dia é de  silêncio expectante. A Igreja 
está vigilante à espera do seu esposo. As igrejas estão 
vazias. Não há  sacramentos porque Aquele de cujo co-
ração eles nascem dorme no sepulcro. Mas a Igreja está 
vigilante na oração à espera do esposo. Alimenta-se dos 
escritos dos profetas e dos salmos na Liturgia das Horas.

Vigília Pascal: esta celebração é o cume de todas as ce-
lebrações e de todo o mistério pascal. É tão denso que 
explicá-lo aqui é impossível por falta de espaço. Direi 
apenas que a celebração consta de várias partes: 
Liturgia da Luz, em que se benze o lume novo, se acende 
o círio pascal, os fiéis acendem as velas e todos entram 
na igreja às escuras com velas acesas na mão e o círio 
atrás. Depois do canto exultativo do precónio pascal, 
acendem-se as luzes da igreja e começa a:
Liturgia da Palavra: durante este tempo, escutam-se as 
maravilhas que Deus realizou pela nossa salvação desde 
a criação do mundo até à sua recriação em Cristo. Tudo 
isto alternado com salmos e cânticos de júbilo, até ao 
Glória, em que se tocam as campainhas e nos prepara-
mos para escutar as leituras do Novo Testamento e o 
Evangelho. Depois da homilia segue-se a: 
Liturgia Batismal: nesta liturgia, preparamo-nos para ce-
lebrar o batismo dos que houver para batizar. Cantam-se 
as ladainhas, benze-se a água batismal, renova-se a fé, 
de velas acesas na mão, confessando-a com entusiasmo. 
Depois somos aspergidos com água, sinal do batismo que 
recebemos e cujos compromissos renovamos.
Liturgia eucarística: terminada a liturgia batismal, prepa-
ramos a mesa para celebrar o banquete da Nova Aliança 
em Cristo Ressuscitado. Aquele que por nós morreu e 
ressuscitou está vivo e dá-se em alimento aos que n’Ele 
creem para partilhar com eles a Sua vida imortal. 


