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TRÍDUO PASCAL - HORÁRIOS 
 

 

- 17 de Abril, QUINTA-FEIRA SANTA - 
 

17h00 – Abertura da Igreja 

19h00 – Missa da Ceia do Senhor e Adoração do Santíssimo 
21h00 – Encerramento da Igreja 
 

 

 

- 18 de Abril, SEXTA-FEIRA SANTA - 
 

09h30 – Abertura da Igreja 

10h00 – Oração de Laudes e Ofício de Leitura 
12h30 às 14h30 – Igreja encerrada 

15h00 – Celebração da Paixão do Senhor e Adoração da Cruz 

18h30 – Via Sacra 
 

 

 

- 19 de Abril, SÁBADO SANTO - 
 

09h30 – Abertura da Igreja 

10h00 – Oração de Laudes e Ofício de Leitura 
12h30 – Encerramento da Igreja 

16h00 – Abertura da Igreja  
19h00 às 21h30 – Igreja encerrada 

22h00 – Vigília Pascal 
 

 

 

- 20 de Abril, DOMINGO DE PÁSCOA - 
 

10h00 – Abertura da Igreja 

10h30 – Missa da Ressurreição do Senhor 

12h00 – Missa da Ressurreição do Senhor 
13h00 às 17h00 – Igreja encerrada 

19h00 – Missa da Ressurreição do Senhor 
 

   

 

 

EDITORIAL 
 

“Eu sou a ressurreição e a vida” 
 

A uma Marta chorosa pela morte do irmão, Jesus anuncia um outro horizon-
te de vida que transcende a existência presente: “teu irmão ressuscitará”! 
 

Para Marta essa era já também uma convicção da sua fé: “Eu sei que há-de 
ressuscitar , na ressurreição, no último dia”. 
Mas essa certeza não eliminava a dor presente de se ver privada do contac-
to próximo, visível e palpável, com o seu irmão... 
 

Sem querer desvalorizar e passar ao lado desta dor (Ele próprio irá depois 
também encher-se de comoção e chorar, junto ao túmulo de Lázaro...), Je-
sus aproveita este acontecimento para propor a Marta (e a todos nós que 
hoje O ouvimos) uma compreensão muito mais rica e profunda da realidade 
da ressurreição:  “Eu sou a ressurreição e a vida”. 
 

A ressurreição não é apenas a afirmação de que a nossa vida continua. 
A ressurreição é também a certeza de que a vida presente conhecerá a sua 
plenitude, atingirá a sua meta, encontrará resposta plena para todas as in-
quietações, aspirações e sonhos que a habitam. 
E é sobretudo a certeza de que essa vida plena, essa vida em abundância, 
que excede tudo o que possamos imaginar, tem um rosto bem definido: é o 
próprio Jesus! 
 

É por isso que a ressurreição deixa de ser uma realidade que apenas se vive-
rá no último dia. É algo que começamos a viver já hoje, ainda que de forma 
imperfeita, quando nos unimos a Jesus Cristo, vivo hoje no meio de nós.  
E isso acontece quando fazemos nosso o seu jeito de viver, quando em cada 
dia aprendemos a morrer para nós próprios para nos entregarmos ao Pai e 
aos irmãos... 

 

                                                                                    Pe Luís Alberto M. Carvalho 
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CATEQUESES QUARESMAIS NA SÉ 
 

Como vem sendo hábito na nossa diocese, nos Domingos da Quaresma, às 18h, 
há sempre uma Catequese Quaresmal seguida da oração de Vésperas. Os te-
mas são retirados da Evangelii Gaudium. 
Neste Domingo dia 6 de Abril, D. Nuno Brás comentará a afirmação da Evange-
lii Gaudium: “Para a Igreja, a opção pelos pobres é mais uma categoria teoló-
gica que cultural, sociológica, política ou filosófica” (EG, 198). 
E no Domingo de Ramos, dia 13 de Abril, o Senhor Patriarca encerrará o ciclo 
de Catequeses com o tema “A pior discriminação de que sofrem os pobres é a 
falta de cuidado espiritual”  (EG, 200). 
Estas Catequeses têm transmissão em directo na internet (www.patriarcado-
lisboa.pt e http://videos.sapo.pt/patriarcadodelisboa) e na Televisão através do 
Serviço Meo, no MeoKanal Patriarcado TV em 210021.  
 
 
 

CÓNEGO ANTÓNIO REGO - 50 ANOS DE VIDA SACERDOTAL 
 
Este ano o Cónego António Rego celebra 50 anos de vida sacerdotal. 
A sua irmã, a Ir. Alda Isabel Rego, celebra também 50 anos de Vida Religiosa. 
 

Contando há tantos anos com a preciosa colaboração do Cónego Rego, a nossa 
Comunidade não podia deixar passar este acontecimento sem o festejar condig-
namente. 
 

Fá-lo-emos no próximo dia 15 de Junho, com o seguinte programa: 
12.00h — Missa solene  
13.30h — Almoço volante no adro da Igreja 
15:00h — Lançamento de um Livro com textos do Cónego Rego (na Igreja) 
15.45h — Inauguração da Exposição – Espaço Berna 
17.00h — Concerto na Igreja 
 

Respondendo à vontade expressa do Cónego Rego, quero desde já convidar 
toda a Comunidade a alegrar-se com ele participando nesta Comemoração. 
 

Irá ser necessária a colaboração de todos para a concretização deste programa. 
Mais proximamente daremos indicações práticas mais pormenorizadas sobre 
esta comemoração e solicitaremos também as formas de colaboração mais ne-
cessárias. 
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VIA SACRA NA IGREJA DE FÁTIMA - Domingo, 17.30h 
 
 

Neste Domingo, dia 6, a Via Sacra será orientada pelo grupo que está a fre-
quentar o Curso Alpha. 
No Domingo de Ramos, dia 13, a Via Sacra será orientada pelas Congregações 
Religiosas da nossa Comunidade. 

 
 

CONFISSÕES - HORÁRIOS 
 

Para bem celebrarmos a Páscoa temos de nos reconciliar com Deus e 
com os irmãos. 
Para proporcionar a todos os que quiserem a possibilidade de celebra-
rem o Sacramento da Reconciliação, no próximo dia 11, 6ªfeira, haverá 
sempre pelo menos um sacerdote a confessar na nossa Igreja entre as 
9.00h e as 20.00h. 
Além disso, na Semana Santa, haverá confissões na 3ª e 4ª feira, das 
10.00h às 12.00h e das 16.00h às 18.30h. 
Na Igreja de Nossa Senhora das Dores, haverá confissões das 17.00h às 
18.00h no próximo dia 12, Sábado. 
 
 

IGREJA DE N. SRA DAS DORES - VIA SACRA E CONFISSÕES 
 

No próximo sábado, dia 12, às 16.30h, haverá um tempo de Confissões em 
Nossa Senhora das Dores. Nesse mesmo dia, às 18.00h, rezaremos a Via Sacra, 
a que se seguirá, como habitualmente a Celebração da Missa às 19h. 

 
 

VENDA SOLIDÁRIA 
 

A Loja Solidária tem uma venda de roupa no espaço Berna  
Com o objectivo de ajudar quem mais precisa. 
O produto de cada peça de roupa vendida reverte para a compra de alimentos  
a serem distribuídos pelas famílias mais carenciadas da nossa paroquia. 
Está aberta às 2ªs 4ªs e 6ªs das 12h00 às 19h00 e aos Domingos das 9h30 às 
16h00.  

http://www.patriarcado-lisboa.pt/
http://www.patriarcado-lisboa.pt/
http://videos.sapo.pt/patriarcadodelisboa

