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09 de ABRIL de 2017 Nº 1558

Semana Maior

Dia 09 DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR - Ano A
Missas: 8h30, 11h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

11h00 Bênção dos Ramos junto à igreja da Santo António e procissão para a
Sé seguida de Eucaristia, presidida pelo Sr. Bispo.

21h00 Ensaio dos coros paroquiais para preparação do Tríduo Pascal, na Sé.

Dia 10 SEGUNDA-FEIRA
Sacramento da Reconciliação: 9h30-11h e 15h-17h

21h00 Ensaio dos coros paroquiais para preparação do Tríduo Pascal, na Sé.

Dia 11 TERÇA-FEIRA
Sacramento da Reconciliação: 9h30-11h e 15h-17h

21h00 Ensaio dos coros paroquiais para preparação do Tríduo Pascal, na Sé.

Dia 12 QUARTA-FEIRA
Sacramento da Reconciliação: 9h30-11h e 15h-17h

15h00 Reunião dos Grupos de Vida Ascendente, no Centro Paroquial.
18h00 Missa em Santiago.
21h30 Concerto pela Orquesta Filarmonia das Beiras e Coro da Sé Catedral do Porto, na Sé.

Dia 13 QUINTA-FEIRA SANTA
Sacramento da Reconciliação: 15h-17h

10h00 Eucaristia Crismal.
21h30 Eucaristia da Ceia do Senhor, seguida de Adoração noturna do

Santíssimo Sacramento:
00h-01h - Adolescentes e Jovens da Catequese e Escuteiros;
01h-02h - Grupos Corais;
02h-03h - Leitores e MEC's;
03h-04h - Irmandades;
04h-05h - Lugar de Vilar;
05h-06h - Bairro de Santiago, Zeladoras, Vicentinas e Visitadores;
06h-07h - Catequistas, Oficinas de Oração, Vida Ascendente,
               Cursos de Cristandade e Rosaristas;
07h-08h - Consagradas.

Dia 14 SEXTA-FEIRA SANTA
Sacramento da Reconciliação: 10h-12h

09h30 Oração de Laudes.
17h30 Celebração litúrgica da Paixão do Senhor.
21h30 Procissão comemorativa do enterro do Senhor desde a igreja matriz da

Vera Cruz para a Sé.

Dia 15 SÁBADO SANTO
Sacramento da Reconciliação: 10h-12h

09h30 Oração de Laudes.
21h30 Vigília Pascal da Ressurreição do Senhor (trazer uma vela).

Dia 16 DOMINGO DE PÁSCOA - Ano A
Missas: 9h (Santiago), 10h (Vilar), 10h30, 12h e 19h (Sé).

15h00 Visita Pascal, em Vilar.

A procissão dos Ramos e a liturgia da Palavra fazem deste

domingo um dia muito especial. E chamamos-lhe

Domingo de Ramos e da Paixão.

Dois momentos aparentemente desencontrados e

contraditórios do Mistério Pascal, que tornam esta

semana verdadeiramente  única e santa, central na

história e na fé.  Por um lado, a procissão dos Ramos,

com palmas e hossanas, a comemorar a entrada triunfal

de Jesus, em Jerusalém, por outro, a liturgia da Palavra,

que nos introduz explicitamente no mistério da Paixão

do Senhor, que havemos de celebrar pormenoriza-

damente nestes dias.

Semana surpreendente em que os mesmos que vitoriam

Jesus  neste domingo exigem, dias mais tarde, a Sua

crucificação e morte. Semana de traições e de ódio,

desespero e lágrimas, de gritos e silêncios, de

contemplação amorosa, gratidão sincera e de adoração.

É a última semana da vida terrena de Jesus, que somos

convidados a seguir atentamente, dia a dia. É a Semana

Maior. Vamos vivê-la e celebrá-la dignamente.

P. Fausto
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... a Aclamar - Domingo de Ramos
- ler Mt 21, 1-11 e rezar

Senhor Jesus, entra na minha vida e espanta o meu comodismo.
Entra e traz a luz para eu viver ao teu jeito.

... a Servir - Quinta feira Santa
- ler Jo 13, 1-15 e rezar

Senhor, obrigado pelo Pão da Eucaristia.
Obrigado pela lição do serviço e da doação que aprendo de ti.

... a Levar a Cruz - Sexta-feira Santa
- ler Hebreus 4, 14-16;5,7-9 e rezar

Senhor, Contigo eu posso levar a minha cruz.
Ajuda-me a permanecer fiel e firme na profissão da minha fé, até ao fim.

Caminhada da Quaresma - Oração em Família
"Sou baptizado, sou chamado..."

- O que significa o Domingo de Ramos?
O Domingo de Ramos abre solenemente a Semana
Santa, com a lembrança dos ramos de palmeira e
de oliveira e das próprias vestes do povo que
acarpetavam o chão para que se concretizasse o
gesto profético de Jesus de entrada em
Jerusalém, como Rei pacífico e Messias desejado,
montado num simples jumento - animal que
simboliza mansidão e humildade. Cerca de 450-
500 anos antes, o profeta Zacarias (9, 9) havia
profetizado: "Alegra-te muito, ó filha de Sião;
exulta, ó filha de Jerusalém: eis aí te vem o teu

Rei, justo e salvador, humilde, montado em
jumento, num jumentinho, cria de jumenta". No
Oriente este gesto de abrir o caminho era
utilizado para alguém que merecesse grandes
honras (2 Reis 9:13).

O grande significado deste domingo de ramos é a entrada de Jesus em Jerusalém,
o início de seu processo e percurso de entrega total para a salvação da
humanidade, com a centralidade da liturgia da palavra a evocar,
pormenorizadamente, a Paixão do Senhor no Evangelho de São Mateus e assim
nos preparar para o Tríduo Pascal.
Neste dia, entrecruzam-se as duas tradições litúrgicas que deram origem a esta
celebração: a alegre, grandiosa e festiva liturgia da Igreja mãe da Cidade Santa,
que se converte em mímesis (imitação do que Jesus fez em Jerusalém); e a
austera memória - anamnese - da paixão que marcava a Liturgia de Roma. A
Liturgia de Jerusalém e a de Roma, juntam-se numa mesma celebração.

* envie as suas questões para doisdedosdeliturgia@gmail.com

Dois dedos de Liturgia (15)

Iniciamos na nossa igreja um serviço de
Acolhimento, tendo em conta especialmente os
muitos turistas que nos visitam por estes dias. Este
acolhimento irá continuar a fazer-se aos fins de
semana em horários previstos, e aceitamos
voluntários para ajudar. Especialmente durante esta
Semana Santa, teremos um voluntário que fará o
acolhimento de turistas e visitantes e orientará
visitas guiadas à Catedral em português e em inglês.

Acolhimento na Catedral

Decorre de 10 a 13 de Junho o Retiro no
Santuário de Fátima para doentes.
As inscrições são limitadas e devem ser feitas
até ao dia 1 de Maio.
Podem inscrever-se na secretaria da nossa
Paróquia.

Retiro para os Doentes


