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Celebração do Sagrado Tríduo Pascal
Com a celebração do Domingo de 

Ramos na Paixão do Senhor entra-
mos na Semana Santa, a “Semana 
Maior”, não, é óbvio, por ter mais 
dias, mas por ser mais intensa… o 
ritmo da liturgia é mais austero, o 
silêncio é ainda mais importante, a 
Palavra mais minuciosa na narração 
dos factos, o drama adensa-se… no 
horizonte já se vislumbra a Cruz e, 
dela pendente. o Crucificado. Jesus 
entra em Jerusalém para oferecer a 
Sua vida. Num instante, da euforia 
da Sua chegada se passa à condena-
ção de Jesus. Saibamos nós, protago-
nistas destes dias, estar com Jesus e 
permanecer fiéis!

Domingo de Ramos na Paixão do 
Senhor (2 de abril)
A missa solene, com a Leitu-
ra completa da Paixão, será às 
11h45. Porém, não será suprimi-
da nenhuma das missas domini-
cais, quer as vespertinas de sába-
do (15h, no Sacramento, 17h, nos 
Mártires), quer as de domingo 
(13h20 e 17h), havendo bênção 
de ramos em todas as missas. Pe-
de-se aos fiéis que confecionem o 
seu próprio ramo e o tragam para 
ser benzido. É já uma maneira de 
preparar a celebração.

Depois, desde a Missa Vespertina 
da Ceia do Senhor até às Vésperas II 

do Domingo de Páscoa, somos con-
vidados a revisitar os “lugares san-
tos”, desde o Cenáculo à Galileia, a 
fim de recebermos a graça de Deus 
que nos é dada em tempo oportuno.

Quinta-Feira Santa (6 de abril)
Missa Vespertina na Ceia do Se-
nhor, às 18h, na Basílica dos 
Mártires.

Bem-vindo ao Cenáculo! Chegada 
a “hora”, Jesus despoja-se das suas 
vestes, lava os pés dos discípulos e 
presenteia-nos com o Mandamen-
to Novo: “amai-vos uns aos outros 
como eu vos amei”. E institui a Euca-
ristia, memorial permanente de Seu 
eterno amor, e o sacerdócio. 

Sexta-feira Santa (7 de abril)
- “Passos de Jesus”. Concentra-
ção na Igreja de São Domingos, 
às 10h30;
- Início da novena da Divina Mi-
sericórdia, às 15h; 
- Celebração da Paixão do Se-
nhor, na Basílica dos Mártires, às 
15h30

Iniciamos agora a subida ao Cal-
vário. Daqui para frente... despedida, 
dor, apreensão, correria, crise… Sai 
de casa, meu irmão, vai pelas ruas, 
segue o Senhor dos Passos ou a Vir-
gem Dolorosa. Abre o coração às 

“Sete Palavras” de Jesus, na Cruz e, 
chegada a hora da solene celebração, 
repousa à sombra dos braços do Servo 
de Javé, ouve com piedade a narrativa 
da Paixão, beija a Cruz e comunga. 
Participas, assim, na Páscoa da Cruz!

Encontro marcado com a Virgem 
Dolorosa para a “Hora da Mãe” 
às 10h. 

 De repente, tudo se faz silêncio. É 
Sábado Santo! Percorramos com o 
coração o Jardim de José de Arima-
teia e detenhamo-nos junto à sepultu-
ra do Senhor. Fixemos tudo, ver bem 
com os olhos da fé.

Sábado, às 21h, na Basílica dos 
Mártires: A Vigília da Ressurrei-
ção do Senhor 
Missas da Ressurreição, no Do-
mingo de Páscoa
- Basílica dos Mártires: 12h; 
13h20; 17h

Da Cruz, ao Sepulcro e à Galileia! 
Preparados para a derradeira etapa 
de nossa visita aos “lugares santos” 
do Tríduo. Ninguém fique em casa! 
Noite de sábado, roupas festivas, ve-
las nas mãos, uma fogueira nos atrai. 
É fogo novo, sinal de um aconteci-
mento que mudou o mundo. A Igreja 
acende no único Círio Pascal, as ve-
las de todos os fiéis. n

A todos, umA sAntA PáscoA nA AlegriA do senhor ressuscitAdo!
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49.º aniversário 
de ordenação sacerdotal
Uma notícia dada na primeira pes-
soa… faço 49 anos de padre no dia 24 
de março. Em tempo de “caça às bru-
xas”, conto mais com a hostilidade de 
uma opinião pública exacerbada no 
seu anticlericalismo por acusações 
absolutamente gratuitas e infundadas, 
impensáveis num estado de direito, 
do que com festas. Ainda assim, es-
pero, neste tempo de tribulação - que 
alguns padres, experimentam de for-
ma tão brutal! – com a vossa oração. 
Rezai por mim e por todos os sacer-
dotes, especialmente pelos que supor-
tam a ignomínia de acusações anóni-
mas, e pelos sacerdotes mais jovens, 
para que sejam fortes e não temam os 
leões preparados para o sacrifício. Os 
padres sabem e vós também sabeis: o 
Senhor não nos chamou ao sacerdó-
cio em virtude da nossa santidade…
Ainda assim, serve-se de nós para vos 
santificar pelo anúncio do Evangelho 
e pela celebração dos sacramentos. O 
demónio detesta os sacerdotes porque 
não quer que sejais santos! Não vos 
deixeis enganar: rezai pelos sacerdo-
tes! 

Lisboa, Santarém e Setúbal 
rezam na Vigília JMJ

-  Mosteiro dos Jerónimos, 
 em Belém, recebe Vigília JMJ 

Lisboa 2023 no dia 25 de março, 
às 21h30

A Vigília JMJ acontecerá por todo o 
país, no dia 25 de março, que é tam-
bém dia da Anunciação do Senhor. 
Por isso, será centrada na exclamação 
de Maria: ‘Eis aqui a serva do Se-
nhor, faça-se em mim segundo a tua 
palavra’, que foi o tema da JMJ Pa-
namá 2019. As Dioceses de Lisboa, 
Santarém e Setúbal vão juntar-se para 
rezar no Mosteiro dos Jerónimos, em 
Belém, a partir das 21h30. “Haverá 
tempo para ouvir a Palavra de Deus, 
para a adoração e para apresentar as 
nossas preces. No final haverá um 
chá quente para todos se poderem en-
contrar e reencontrar”, refere o Ser-
viço da Juventude do Patriarcado de 
Lisboa - COD Lisboa.

O COP dos Mártires 
e do Sacramento, apela!
COP é o Comité Organizador Pa-
roquial. O nosso, dos Mártires e do 
Sacramento, sediado em duas igre-
jas muito belas e muito centrais, 
vai ser chamado a imensas tarefas 
durante a JMJ LISBOA – 2023 (2 a 
6 de agosto e na semana anterior). 
O COP precisa desesperadamente 
de Voluntários (apenas se requer ju-
ventude de espírito). De Voluntários 
e de Famílias de Acolhimento. Não 
tem, em sua casa, um cantinho para 
deitar 2 ou 3 jovens? A alimentação 
é com a organização. Diga da sua 
disponibilidade, no Acolhimento, 
ou ao Prior. 

Novena e Festa 
da Divina Misericórdia
Começa na Sexta Feira Santa, às 
15h. Prossegue no Sábado Santo, 
às 10h; No Domingo de Páscoa e 
no Sábado da Oitava da Páscoa, às 
16h15; de segunda a sexta, às 17h. 
Sempre ma Basílica dos Mártires. 
A Festa da Divina Misericórdia ce-
lebra-se no Segundo Domingo da 
Páscoa (16 de abril). A missa das 
17h desse domingo será antecedida 
da “Hora da Misericórdia”, com iní-
cio às 16h. 

Peregrinação inédita… 
Vai querer participar!
O Prior lança a todos este desafio: 
“Quem quer vir conhecer comigo a 
mensagem de Garabandal?” A Pere-
grinação acontecerá, se Deus quiser, 
de 24 a 29 de julho. As inscrições 
terão de ser feitas até ao dia 20 de 
abril, o que exige uma decisão rápi-
da. Serão dias inesquecíveis vividos 
na companhia de Nossa Senhora na 
visita aos seus santuários de Gara-
bandal, Lourdes, Torreciudad, Pilar, 
e, ainda, a Ávila e Alba de Tormes. 
É carota, sobretudo se o grupo não 
atingir os 35 participantes… Mas, 
hoje em dia, o que é barato? Tudo 
caríssimo!!! No caso, os hotéis são 
excelentes e o itinerário capricha. 
Todas as informações as podereis 
obter no Acolhimento da Basílica, 
junto da Áurea Figueiredo.

Concertos na Basílica 
dos Mártires
- Quinta-Feira, 30 de março, 19h, 
pelo coral americano Libertyville 
High School Festival Choir, dirigido 
por Jefrey Brown.
- Sábado de Ramos, 1 de abril, às 
15h, na basílica dos Mártires: Gran-
de Concerto da Quaresma, pelo 
Polyphonia Schola Cantorum, diri-
gido pelo maestro Sérgio Fontão.

Peregrinação a Fátima
Todos estamos convidados a partici-
par na Peregrinação a Fátima, no sá-
bado, dia 22 de Abril, com os Arau-
tos do Evangelho. O Acolhimento 
e a Missa, será na basílica da San-
tíssima Trindade, às 14h e 14h30, 
respetivamente. Termina às 17 ho-
ras com Adeus a Nossa Senhora na 
Capelinha das Aparições. Outras 
informações, nomeadamente sobre 
as inscrições, podeis obtê-las através 
dos seguintes contactos dos Arautos: 
Telefone: 212 389 596 – oratorio@
arautos.pt – www.araustos.pt. 

Festa de Santo Expedito
A Festa de Santo Expedito celebra-
-se a 19 de abril, uma quarta feira. 
A missa das 17h30 será solenizada. 
A novena de preparação começa no 
dia 10 de abril e fá-la-emos comu-
nitariamente, às 10h, na Basílica 
dos Mártires. Quem desejar receber 
através do Whatsapp, quer a novena 
de Santo Expedito, quer a novena da 
Divina Misericórdia, deverá deixar 
no Cartório o seu contacto. 

Renúncia Quaresmal 2023
A renúncia quaresmal deste ano desti-
na-se à construção duma casa de aco-
lhimento a adolescentes e jovens que 
descem da montanha para estudar 
em Laleia (diocese de Baucau – Ti-
mor Leste), gerida pelas Franciscanas 
Missionárias de Nossa Senhora, e à 
Comunidade Vida e Paz, para poder 
reforçar o seu apoio às pessoas em 
situação de sem-abrigo. Nas nossas 
igrejas há cofres preparados para aco-
lher as vossas renúncias que deverão 
ser depositadas, idealmente, durante a 
Semana Santa. Sede generosos!


