
ABRIL     2022

10 de ABRIL de 2022 Nº 1775

Dia 10 DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR - Ano C
Is 50, 4-7; Sal 21; Filip 2, 6-11; Lc 22, 14 – 23, 56  ou  Lc 23, 1-49

«Bendito o que vem em nome do Senhor»
Missas: 8h30, 11h (início em Santo António), 19h (Sé) e 10h (Vilar).

10h00 Envio dos Ministros Extraordinários da Comunhão aos Doentes.
11h00 Bênção dos Ramos, com que se inicia a Missa, no largo da igreja de

Santo António/S. Francisco, com Procissão segundo o itinerário
habitual para a Sé, cujas portas só abrem à chegada da  Procissão.

20h45 Ensaio de todos os coros da Paróquia, para a Ceia do Senhor e Paixão
do Senhor, na igreja.

Dia 11 SEGUNDA-FEIRA - Is 42, 1-7; Sal 26; Jo 12, 1-11
9h30 - 11h e 15h - 17h – Sacramento da Reconciliação, na igreja.

Dia 12 TERÇA-FEIRA - Is 49, 1-6; Sal 70; Jo 13, 21-33. 36-38
9h30 - 11h e 15h - 17h – Sacramento da Reconciliação, na igreja.

Dia 13 QUARTA-FEIRA - Is 50, 4-9a; Sal 68; Mt 26, 14-25
9h30 - 11h e 15h - 17h – Sacramento da Reconciliação, na igreja.

Dia 14 QUINTA-FEIRA SANTA
15h - 17h – Sacramento da Reconciliação, na igreja.
10h00 Missa Crismal com todos os sacerdotes e diáconos, com a renovação dos

compromissos sacerdotais, a bênção dos óleos dos enfermos e dos
catecúmenos e a consagração do óleo do Crisma, na Sé.

21h30 Eucaristia Vespertina da Ceia do Senhor com Adoração Noturna até às
24h, na Sé.

Dia 15 SEXTA-FEIRA SANTA
10h - 12h – Sacramento da Reconciliação, na igreja.
09h30 Oração de Laudes, na Sé.
17h30 Celebração litúrgica da Paixão do Senhor, na Sé.
21h30 Procissão comemorativa do Enterro do Senhor desde a igreja matriz da

Vera Cruz para a Sé (Itinerário habitual).

Dia 16 SÁBADO SANTO
10h - 12h – Sacramento da Reconciliação, na igreja.
09h30 Oração de Laudes, na Sé.
15h30 Concerto, por Ricardo Toste e Ensemble Aveirenses Musicae, na igreja
21h30 Vigília Pascal da Ressurreição do Senhor (para a profissão de fé é necessário

trazer uma vela).

Dia 17 DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR - Ano C
At 10, 34a. 37-43; Sal 117; Col 3, 1-4  ou  1 Cor 5, 6b-8; sequência; Jo 20, 1-9

«Ele tinha de ressuscitar dos mortos»
Missas: 9h (Santiago), 10h (Vilar).10h30, 12h e 19h (Sé).

15h00 Visita Pascal, em Vilar, às famílias cujas casas estejam assinaladas.

A vitória da Cruz

"Estamos aqui reunidos para darmos início à celebração do
mistério pascal do Senhor, isto é, da Sua Paixão e
Ressurreição".

É com estas palavras que se abre a liturgia do Domingo de
Ramos e da Paixão e se inicia uma semana em que é difícil
ser-se mero espectador.

Semana de contradições, de hossanas e apupos, de mentiras
e acusações, de beijos e de traições, de julgamentos e
execuções sumárias...

Todos os dramas da humanidade estão presentes nesta
semana em que Jesus nos mostra que a cruz se torna
verdadeiro pesadelo, se não for levada com amor. É por isso
que a contemplamos e adoramos, mesmo sem a
compreendermos.

A crueldade, os gritos, os gemidos, as lágrimas... e a própria
morte, podem parecer uma derrota, mas, se estivermos
unidos ao Crucificado, temos o poder, mesmo sem o
sabermos, de fazer estremecer a pedra que fecha cada um
dos sepulcros, por maior que seja, como na manhã radiosa,
no primeiro dia da semana, em Jerusalém.

Que nos sirva de inspiração, para vivermos este tempo, o
que escreve Pascal: "o que me leva a crer é a cruz, mas
aquilo em que acredito é a vitória da Cruz: A  RESSURREIÇÃO".

P. Fausto
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DOMINGO DE RAMOS

- 10 DE ABRIL -
INFÂNCIA:

COM JESUS… CAMINHO PARA
JERUSALÉM!
Desafio | Preparar o meu Ramo (coroa
de verdes) para acolher Jesus e
colocá-lo em lugar visível do exterior.

ADOLESCÊNCIA:

FÉ TESTEMUNHADA

“Bendito o que vem em nome do
Senhor, Ele que é o Rei” (Lc 19,38)

Desafio | Dá testemunho da tua fé
participando, com o teu ramo, na
celebração de Domingo de Ramos.

QUARESMA 2022 No Domingo de Páscoa haverá, como
nos anos pré-pandemia, a Visita Pascal
em Vilar. Para aqueles que vão estar
envolvidos e participam, há que ter
alguns cuidados:

- uso de máscara quer em
aglomerados, quer dentro das
habitações;

- não é permitido o beijar da cruz;
depois da oração é feita a aspersão
com água benta dos presentes e
do lugar onde se encontram;

- a partilha de alimentos deve
restringir-se aos membros da
família e, por isso, só se fará após
a partida da equipa da visita
pascal.

HORÁRIOS DA SEMANA SANTA 2022
- na Sé -

Visita Pascal 2022

SEGUNDA-FEIRA SANTA – 11 de Abril

09.30H-11H e 15H-17H – Sacramento da
Reconciliação.

TERÇA-FEIRA SANTA – 12 de Abril

09.30H-11H e 15H-17H – Sacramento da
Reconciliação.

QUARTA-FEIRA SANTA – 13 de Abril

09.30H-11H e 15H-17H – Sacramento da
Reconciliação.

QUINTA-FEIRA SANTA – 14 de Abril

10.00H  – Missa Crismal com todos os
sacerdotes e diáconos, com
a renovação dos
compromissos sacerdotais, a
bênção dos óleos dos
enfermos e dos catecúmenos
e a consagração do óleo do
Crisma.

15H-17H – Sacramento da Reconciliação.

21.30H  – Eucaristia Vespertina da Ceia
do Senhor com Adoração
Noturna até às 24h

SEXTA-FEIRA SANTA – 15 de Abril

09.30H  – Oração de Laudes.

10H-12H – Sacramento da
Reconciliação.

17.30H  – Celebração litúrgica da
Paixão do Senhor.

21.30H  – Procissão comemorativa do
Enterro do Senhor desde a
igreja matriz da Vera Cruz
para a Sé (Itinerário
habitual).

SÁBADO SANTO – 16 de Abril

09.30H  – Oração de Laudes.

10H-12H – Sacramento da
Reconciliação.

15,30H  – Concerto

21.30H  – Vigília Pascal da
Ressurreição
do Senhor (pa-
ra a profissão
de fé é neces-
sário trazer
uma vela)

DOMINGO DE PÁSCOA – 17 de Abril

9.00H  - Eucaristia em Santiago.

10.00H  - Eucaristia em Vilar

10.30H, 12.00H e 19.00H – Eucaristias
na Sé

15.00H - Visita Pascal, em Vilar, às
famílias cujas casas estejam
assinaladas.

O Movimento Vida Ascendente está a organizar a sua habitual peregrinação a
Fátima, marcada para o dia 28 de abril. As inscrições estão abertas a toda a
comunidade até ao dia 15 de abril (para Dora Santos: 919880498), com o custo de
10Eur, que inclui almoço.

Movimento Vida Ascendente peregrina a Fátima

O ATOS (itinerário espiritual) está de
regresso. As inscrições estão abertas
até dia 14 de abril. Este ano acontecerá
de 22 a 24 de abril para o 1º ATO e de
23 a 24 de abril para o 2º e 3º ATOs .

O Papa urge que tu jovem, sim tu que
estás no sofá, a que te LEVANTES e te
ponhas a caminho. Então, nada melhor
do que saíres da tua zona de conforto.
Desafiamos-te a dizeres SIM a este
desafio.

Itinerário espiritual jovem


