
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 de ABRIL de 2020           Nº 1693 

Uma Semana Diferente ! 
 

Com o Domingo de Ramos começa a Semana Santa. Para 
os cristãos é a semana central da história e da fé, este 
ano ainda Maior porque mais sofrida em virtude da 
pandemia do Covid-19. Uma semana de abstinências 
que a tornam em tudo diferente das anteriores. 

Uma semana em que veremos, em jeito de filme já 
nosso conhecido mas sempre actual, apupos e vexames, 
juras de fidelidade caldeadas com atitudes de medo e 
abandono, falsidades, solidão... e morte, que fazem 
Jesus experimentar, no alto da cruz, uma estranha 
ausência de Deus: "Meu Deus, meu Deus, porque me 
abandonastes?". Mas Ele sabe que silêncio de Deus não é 
ausência, nem cansaço, nem desespero... mas presença 
silenciosa como a de uma mãe que, sem arredar pé, 
vela, com amor e ternura, à cabeceira do filho 
moribundo. 

Vamos viver esta semana, este ano de forma bem 
diferente, ainda que às vezes possamos sentir um nó na 
garganta, estranhando o silêncio de Deus, face a tanto 
sofrimento que percorre o mundo de lés a lés. 

A resposta a tudo isto tê-la-emos no Domingo, com o 
sepulcro vazio. Até lá vivamos estes dias, resguardados 
o mais possível, sem nunca esquecermos o dever de 
oração agradecida pela generosidade heróica e criativa 
de tantas pessoas que, por este mundo fora, combatem 
a pandemia que muito nos aflige. 

Uma Santa Semana Santa. 

P. Fausto 

Dia 05 - DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR - Ano A 
Is 50, 4-7; Sal 21; 2 Filip 2, 6-11; Mt 26, 14 – 27, 66  ou  Mt 27, 11-54 

« Cristo obedeceu até à morte e morte de cruz. Por isso Deus O exaltou e Lhe 
deu um nome que está acima de todos os nomes.» 

Missa: 10h00 – com transmissão exclusiva online pela TV-DioceseAveiro online, 
presidida pelo Sr. Bispo, na Sé. 

 
Dia 06 - SEGUNDA-FEIRA - Is 42, 1-7; Sal 26; Jo 12, 1-11 
«Deixa-a em paz: ela tinha guardado o perfume para o dia da minha sepultura» 
 
Dia 07 - TERÇA-FEIRA - Is 49, 1-6; Sal 70; Jo 13, 21-33.36-38 

«Um de vós há-de entregar-me... Não cantará o galo, sem que Me tenhas 
negado três vezes» 

 
Dia 08 - QUARTA-FEIRA - Is 50, 4-9a; Sal 68; Mt 26, 14-25 
«O Filho do homem vai partir, como está escrito. Mas ai daquele por quem vai 

ser entregue!» 
 
Dia 09 - QUINTA-FEIRA SANTA 
Ex 12, 1-8.11-14; Sal 115; 1 Cor 11, 23-26; Jo 13, 1-15 

«Amou-os até ao fim» 
Missa Vespertina da Ceia do Senhor: 21h00 – com transmissão exclusiva online 

pela TV-DioceseAveiro online, presidida pelo Sr. Bispo, na Sé. 
 
Dia 10 - SEXTA-FEIRA SANTA 
Is 52, 13 – 53, 12; Sal 30; Hebr 4, 14-16 – 5, 7-9; Jo 18, 1 – 19, 42 

« Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito.» 
Celebração da Paixão do Senhor: 17h00 – com transmissão exclusiva online pela 

TV-DioceseAveiro online, presidida pelo Sr. Bispo, na Sé. 
 
Dia 11 - SÁBADO SANTO 
Gen 1, 1 – 2, 2; Sal 52; Gen 22, 1-18; Sal 15; Ex 14, 15 – 15, 1; Sal Ex 15, 1-2; Is 

54, 5-14; Sal 29; Is 55, 1-11; Sal Is 12, 2-3; Bar 3, 9-15. 32 – 4, 4; Sal 
18; Ez 36, 16-17a. 18-28; Sal 41; Rom 6, 3-11; Mt 28, 1-10 

«O publicano desceu justificado para sua casa e o fariseu não» 
Vigília Pascal: 21h00 – com transmissão exclusiva online pela TV-DioceseAveiro 

online, presidida pelo Sr. Bispo, na Sé. 
 
Dia 12 DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR - Ano A 
Act. 10, 34a, 37-43; Sal 117; Col. 3, 1-4  ou  I Cor 5, 6b-8; Jo 20, 1-9 

« Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado: celebremos a festa do Senhor» 
Missa: 10h00 – com transmissão exclusiva online pela TV-DioceseAveiro online, 

presidida pelo Sr. Bispo, na Sé. 
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CELEBRAR E REZAR EM TEMPO DE 
PANDEMIA: 
 
(Num espaço preparado pela família 
onde a mesma se irá reunir para 
esta Celebração coloca-se no centro 
uma Cruz com a imagem de Cristo 
Crucificado. Deve estar florida. 
Junto dela uma candeia e a Sagrada 
Escritura aberta no Evangelho 
Segundo São Mateus 21, 1-11. 
Também pode colocar-se um ramo 
de Palmeira junto da Cruz. A 
Celebração deve ser adaptada 
consoante a realidade familiar). 
 
Deixa-se a proposta para durante a 
Semana Santa de Segunda a Quarta-
feira todos os dias às 12h a família 
se encontrar em Oração. Podem 
rezar o Angelus 
 
ANGELUS 

Pai: O Anjo do Senhor anunciou a 
Maria. E ela concebeu do Espírito 
Santo. 
Todos: Ave Maria… 

Mãe: Eis a serva do Senhor. Faça-
se em Mim segundo a vossa 
Palavra. 
Todos: Ave Maria… 
Avós: E o Verbo divino se fez 
carne. E habitou entre nós. 
Todos: Ave Maria… 
Pai: Rogai por nós, santa Mãe de 
Deus. 
Todos: Para que sejamos dignos 
das promessas de Cristo 
Pai: Oremos: Infundi, Senhor, Vos 
pedimos, a Vossa graça em nossas 
almas: para que nós, que, pela 
Anunciação do Anjo, conhecemos 
a Encarnação de Cristo, Vosso 
Filho, pela Sua Paixão e Morte de 
Cruz, sejamos conduzidos à glória 
da Ressurreição. Por Jesus Cristo 
Nosso Senhor. 
Todos: Amen 
Todos: Glória ao Pai… (três vezes) 

A partir dos Decretos da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos 
Sacramentos dos dias 19 e 25 de Março, e da vida concreta lida à luz da fé 
cristã, brotam as seguintes orientações: 
Fica suspensa a celebração da Missa Crismal de Quinta feira Santa. Se as 
circunstâncias o permitirem, celebrá-la-emos no dia 28 de junho, no dia da 
Festa das Famílias. (…) 
(…) para que todo o Povo de Deus da Diocese de Aveiro se possa associar 
espiritualmente, informa-se que o bispo diocesano, celebra sem a presença 
de fiéis, o Tríduo Pascal nas seguintes horas: a Ceia do Senhor, na quinta-
feira, dia 9, às 21h00; a Paixão do Senhor, na Sexta-Feira Santa, às 17h00, 
a Vigília Pascal, no Sábado Santo, às 21h00. No Domingo de Páscoa da 
Ressurreição do Senhor, a celebração da Eucaristia será às 10h00. Estas 
celebrações serão transmitidas online, pelos meios de transmissão da 
Diocese. (…) 
Pedimos que todos os fiéis procurem beneficiar de todos os auxílios 
disponíveis para a vivência deste tempo que é basilar para a nossa fé, 
quer através das celebrações transmitidas pelos meios de comunicação e 
redes sociais, quer através de tantos instrumentos de oração, destacando-
se a Liturgia das Horas. 
Informamos que foi criada, para este tempo concreto, uma linha 
telefónica de acompanhamento (Linha CoVive), para quantos necessitem. 
(…) reforçamos a necessária colaboração de todos com as normas das 
autoridades civis e sanitárias, apostando na devida prevenção. 
Permanecer em casa é um ato de amor cristão e de respeito para as outras 
pessoas. 

Cúria Diocesana de Aveiro, 
29 de Março de 2020 

 

Intenção do Papa para 

o mês de Abril: 

                            Rezemos para 

                            que todas as 

                            pessoas sob a  

                            influência de 

dependências sejam bem 

ajudadas e acompanhadas. 

Semana Santa, Tríduo Pascal e Vida Diocesana 


