
PÁSCOA COM A EMANUEL TEENS EM SJBAPTISTA - a Emanuel 
Jovens tem a alegria de convidar os vossos adolescentes a par-
ticipar no encontro Tríduo Pascal -Teens 2022 que decorrerá 
em Coimbra, na Paróquia de São João Baptista, de 14 a 17 de 
abril , com início às 15h00 de quinta e fim às 14h00 de Do-
mingo onde iremos viver as celebrações. O alojamento será na 
Casa Paroquial de Ceira. O encontro terá um custo de 22,00€ 
por adolescente (inclui alojamento e refeições principais) e 
será efetuado à chegada. O jantar de 5ª feira, dia 14 de abril 
será partilhado. A data limite de inscrição é 7 de abril. 
Link para inscrição em https://linktr.ee/sj.inscricoes
PERCURSO BÍBLICO - na próxima quarta feira, dia 6 de abril, 
teremos mais uma sessão. O link com a gravação de todas as 
outras sessões está em https://linktr.ee/percurso.biblico
DOMINGO DE RAMOS - no próximo Domingo será dia de ra-
mos e haverá bênção dos ramos em todas as missas. Na missa 
das 10h30, das 12h00 e das 19h00 em SJosé, bem como na 
das 11h00 em SJBaptista, a celebração começará no exterior e 
far-se-á uma procissão com os ramos para o interior da igreja. 
SJBAPTISTA - RIFAS - o sorteio será dentro de 15 dias e era bom 
que pudéssemos entregar o quanto antes na secretaria os ca-
nhotos dos molhos de rifas que fomos levando. 
SJOSÉ - DOMINGO DA GENEROSIDADE - este Domingo.
SJOSÉ - ASJ - vendem bolos à saída da missa para angariação 
de fundos para gestos solidários. Sábado, 2 de abril: final da 
missa das 19H00; Domingo, 3 de abril : final das missas das 
10H30 e 12H00.
SJOSÉ - FIM DE SEMANA ALPHA JOVEM - decorre durante este 
fim de semana, no sábado, em São José.
SJOSÉ - COORDENAÇÃO DA CATEQUESE - reúne segunda, dia 4.
SJOSÉ - PAIS E CATEQUISTAS - irão encontrar-se no próximo sá-
bado, dia 9 de abril, a partir das 14h30 no Salão. Contará com 
a presença do Pe Francisco que irá falar sobre a importância e 
significado da Oração e do Sacramento da Reconciliação. Está 
previsto um tempo de confissões, para quem o desejar.
SJOSÉ - VIA SACRA E VÉSPERAS - 17h00 ao Domingo. Termina 
com a bênção do Santíssimo.
SJOSÉ - ACANTONAMENTO ASJ - no próximo sábado e até ter-
ça feira, os adolescentes do ASJ estarão de retiro no Alvorge. 
Rezemos por eles. Estarão acompanhados pelo P. Fernando.
SJOSÉ - PROMESSAS DOS ESCUTEIROS - no próximo sábado, 
durante a eucaristia das 19h00.
CONFISSÕES / CELEBRAÇÕES PENITENCIAIS - para além dos 
horários e datas previstos para as crianças e famílias da ca-
tequese, estão previstas celebrações penitenciais na cidade e 
em cada uma das paróquias: para toda a cidade, na sexta-feira 
8 de abril a partir das 21h00 na Sé Nova; em SJBaptista, na 
quinta, 7 de abril e em SJosé na terça 12 de abril.

LEITURA I ( Is 43, 16-21 )
O Senhor abriu outrora caminhos através do mar, veredas 
por entre as torrentes das águas. Pôs em campanha carros e 
cavalos, um exército de valentes guerreiros; e todos caíram 
para não mais se levantarem, extinguiram-se como um pavio 
que se apaga. Eis o que diz o Senhor: «Não vos lembreis mais 
dos acontecimentos passados, não presteis atenção às coisas 
antigas. Olhai: vou realizar uma coisa nova, que já começa a 
aparecer; não a vedes? Vou abrir um caminho no deserto, fa-
zer brotar rios na terra árida. Os animais selvagens – chacais e 
avestruzes – proclamarão a minha glória, porque farei brotar 
água no deserto, rios na terra árida, para matar a sede ao meu 

povo escolhido, o povo que formei para Mim e que proclamará 
os meus louvores».
SALMO RESPONSORIAL: 
O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo.
LEITURA II ( Filip 3, 8-14 ) 
Irmãos: Considero todas as coisas como prejuízo, comparando-as 
com o bem supremo, que é conhecer Jesus Cristo, meu Senhor. 
Por Ele renunciei a todas as coisas e considerei tudo como lixo, 
para ganhar a Cristo e n’Ele me encontrar, não com a minha justi-
ça que vem da Lei, mas com a que se recebe pela fé em Cristo, a 
justiça que vem de Deus e se funda na fé. Assim poderei conhecer 
Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofri-
mentos, configurando-me à sua morte, para ver se posso chegar 
à ressurreição dos mortos. Não que eu tenha já chegado à meta, 
ou já tenha atingido a perfeição. Mas continuo a correr, para ver 
se a alcanço, uma vez que também fui alcançado por Cristo Jesus. 
Não penso, irmãos, que já o tenha conseguido. Só penso numa 
coisa: esquecendo o que fica para trás, lançar-me para a frente, 
continuar a correr para a meta, em vista do prémio a que Deus, lá 
do alto, me chama em Cristo Jesus.
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EVANGELHO ( Jo 8, 1-11 ) 
Naquele tempo, Jesus foi para o monte das Oliveiras. Mas de ma-
nhã cedo, apareceu outra vez no templo e todo o povo se apro-
ximou d’Ele. Então sentou-Se e começou a ensinar. Os escribas e 
os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em 
adultério, colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Je-
sus: «Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adulté-
rio. Na Lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que 
dizes?». Falavam assim para Lhe armarem uma cilada e terem 
pretexto para O acusar. Mas Jesus inclinou-Se e começou a es-
crever com o dedo no chão. Como persistiam em interrogá-l’O, 
ergueu-Se e disse-lhes: «Quem de entre vós estiver sem peca-
do atire a primeira pedra». Inclinou-Se novamente e continuou 
a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, 
foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos, e fi-
cou só Jesus e a mulher, que estava no meio. Jesus ergueu-Se e 
disse-lhe: «Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?». 
Ela respondeu: «Ninguém, Senhor». Disse então Jesus: «Nem Eu 
te condeno. Vai e não tornes a pecar».



Reflexão
Deus não enviou o seu filho ao mundo  

para o condenar, mas para o salvar
«Não vos lembreis mais dos acontecimentos passados, não 

presteis atenção às coisas antigas Olhai: vou realizar uma coisa 
nova, que já começa a aparecer; não a vedes? Vou abrir um 
caminho no deserto, fazer brotar rios na terra árida.”

A primeira leitura, como a segunda, convergem numa reco-
mendação que não é habitual na Escritura, mas que é preci-
so compreendermos o sentido verdadeiro à luz do texto de 
S. Paulo ( 2ª leitura),  e do episódio da mulher adúltera. «Não 
vos lembreis mais dos acontecimentos passados… não pres-
teis atenção às coisas antigas.»

Para Paulo nós não devemos esquecer nunca esta «justiça 
que vem de Deus e que é fundada na fé» e, para Cristo, no 
evangelho, este doravante, lembra a esta mulher cujo arre-
pendimento interior ignoramos, que o seu passado não se 
deve viver de novo. Agora deve ser uma vida nova. O que era 
antigo passou.  Em ambos os casos, esquecer o passado con-
tém algumas exigências. Em primeiro lugar não esquecer os 
benefícios e as maravilhas de Deus, depois não nos sobrecar-
regarmos com um retorno nostálgico ou ansioso das nossas 
culpabilidades. Isto é, não deixarmos que aquilo que já passou 
e foi perdoado volte a ensombrar-nos com o peso da culpa-
bilidade, pois seria falta de confiança na misericórdia divina. 
Somos chamados é a olhar para a frente, para o futuro na fé e 
na esperança que vem da fé como diz Paulo: “Só penso numa 
coisa: esquecendo o que fica para trás, lançar-me para a fren-
te, continuar a correr para a meta, em vista do prémio a que 
Deus, lá do alto, me chama em Cristo Jesus. “

Deus não nos quer fechados numa recordação nostálgica 
do passado. Ele é criador.  Ele faz e fará coisas novas e em 
comparação com elas, as do passado, parecerão muito me-
nores. Compete-nos a nós abrirmo-nos á criatividade. “Olhai: 
vou realizar uma coisa nova, que já começa a aparecer; não a 
vedes?”

No deserto árido e sequioso do coração desta mulher de que 
nos fala o evangelho, surgiu, pelo encontro com Cristo, sur-
preendentemente, um rio abundante de água-viva a enchê-la 
de esperança.  Jesus salvou-a da morte física, mas muito mais 
do que isso, deu-lhe razões para viver uma vida diferente, to-
talmente nova, a que chamamos vida eterna. Foi para isto que 
Deus enviou o seu filho ao mundo, para que todo Aquele que 
se encontre com Ele, com um coração sedento, receba a vida 
eterna.

Os fariseus queriam ver a mulher condenada por Jesus, mas 
«Deus enviou o seu filho ao mundo não para o condenar, mas 
para o salvar». E esta salvação consiste num perdão totalmen-
te gratuito, absoluto e sem condições a partir do mistério da 
cruz. «Todos pecaram e ficaram privados da glória de Deus, 
mas pela cruz de Cristo, todos fomos justificados». E agora é 
pela fé n’Ele que somos perdoados e salvos.

Conhecer Cristo é uma experiência dinâmica que nos leva 
ao despojamento e nos põe a caminho. Viver com Ele, é viver 
numa intimidade particular pois é fazer já a experiência da res-
surreição: “Vai e doravante…»

Este poder manifesta-se em primeiro lugar através das difi-
culdades, do sofrimento e da morte. O caminho da ressurrei-
ção é um caminho de verdadeiro conhecimento que nos ajuda 
a reconhece em primeiro lugar os nossos limites e a carregá-

-los dolorosamente. Todos os santos viveram «a noite da fé» 
mas era essa fé que lhes dizia ao mesmo tempo que o aconte-
cimento da cruz na sua vida era também as primícias da res-
surreição. Um perseguido da Rússia dizia: “É ao pé da cruz que 
creio no ressuscitado.” Não há ressurreição sem experiência 
da cruz que se aceita e se leva.

Todas estas leituras nos situam já no contexto da paixão e 
nos preparam para viver a ressurreição.

A esperança na ressurreição é a esperança maior que se fun-
da na experiência que já vamos fazendo de como o encontro 
com Cristo, na fé, nos ressuscita. Esta mulher estava morta nos 
seus pecados e no seu passado, mas Jesus ressuscitou-a para 
a vida e deu-lhe um futuro novo.  Agora, para ela, acreditar na 
ressurreição de Jesus segundo a carne, vai ser um pequeno 
passo. Por isso Maria Madalena foi a primeira a acreditar na 
ressurreição e Jesus. Ele também já a tinha ressuscitado.

Quando experimentamos o poder de Jesus na nossa vida 
acreditamos mais facilmente na sua ressurreição e na nossa 
a partir d’Ele. Como escreveu aulo, « A esperança não enga-
na porque o amor de Deus já foi derramado nos nossos cora-
ções». Que o Espírito de Deus nos conduza a viver em grande 
intimidade e profundidade o mistério pascal que se avizinha.

Horários do Tríduo Pascal
As celebrações do tríduo pascal são as mais importantes de 

todo o ano litúrgico pois todas as celebrações da fé são ce-
lebrações do mistério pascal do Senhor que nós celebramos 
nestes dias.  Todo o tríduo conduz para o ponto mais alto que 
é a celebração da vigília pascal.

Por isso, exortamos os cristãos a participarem ativamente 
em todo o tríduo pascal e a viverem-no com fé e interioridade.

QUINTA FEIRA SANTA
10:30: Missa crismal na Sé Nova *
Início do tríduo Pascal, 
19H00 - Missa da Ceia do Senhor em S. José, seguida de ado-

ração. 
21H00 - Missa da Ceia do Senhor em S. João Baptista, segui-

da de adoração até à meia-noite.

SEXTA FEIRA SANTA - Paixão e Morte do Senhor
09h30 Laudes em SJBaptista
15h00 Celebração da Paixão do Senhor em S. José
18h00 Celebração da Paixão do Senhor em S. João Baptista 
21h00 Via Sacra do Seminário até à Sé Nova

SÁBADO SANTO
09h30 Laudes em SJBaptista

Vigília Pascal:
21h30: Em ambas as paróquias

DOMINGO DE PÁSCOA 
SJosé: 9h00, 10h30, 12h00 e 19h00.
SJBaptista: 11h00 e 21h15


