
 

 
 
Páscoa e Missas em Abril 
                                                                                               26/03/2021                                                                                          

Amigos: 
 
Estamos a começar a Semana Santa. 
Em Domingo de Ramos celebramos a entrada solene de Jesus em Jerusalém. 
A Festa que Lhe fizeram é expressão da Festa que cada um de nós também 
Lhe quer fazer hoje. 
 
Mas este Domingo de Ramos é também Domingo de Paixão. 
Tomamos consciência de que, a par da festa que queremos fazer a Jesus, 
existe também em nós a dificuldade em converter o nosso coração ao caminho 
do Amor, o caminho que nos conduz até Ele. 
E por isso, muitas vezes acabamos por fugir da Cruz, contribuindo assim para 
essa mesma Cruz que é rejeição violenta de Jesus. 
 
O desafio desta semana é simples: unirmo-nos a Jesus, identificando-nos 
plenamente com Ele. 
Vamos pedir a Deus que faça crescer em nós o desejo de O ver, que cresça 
em nós a atracção por Ele. 
E que Ele nos ajude a acolher o caminho da Páscoa, o caminho da Cruz que 
nos leva até Ele. 
 
Relembro o horário das nossas celebrações na Páscoa: 
5ª feira santa: Missa às 19h e às 20h 
6ªfeira santa: Celebração da Paixão e Adoração da Cruz às 15h 
Sábado Santo: Vigília Pascal às 22h 
Domingo de Páscoa: MIssas às 9h, 10h, 11h, 12h, 16.30h e 19h 
 
Chamo a vossa atenção para a celebração da missa da Ceia do Senhor, 
na próxima 5ªfeira: teremos duas missas, uma às 19h e outra às 20h.  
A frequência da missa de 5ªfeira santa em tempos de pré-pandemia (a única 
referência que temos), justifica e aconselha a introdução de uma outra missa 
para conseguirmos manter o respeito pelo distanciamento físico. 
Os que puderem devem procurar vir à missa das 20h porque é a menos 
ususal. 
Quando se oferecerem para as equipas de serviço não se esqueçam de 
mencionar qual a missa de 5ªfeira em que estão a contar participar. 
 



Até ao final de Abril vamos manter os horários habituais de missas dominicais: 
aos sábados às 16.30h e 19h, e aos Domingos às 9h, 10h, 11h, 12h, 16.30h e 
19h. 
 
Dirante esta semana mantemos o horário de confissões: de manhã, das 10h 
às 12h, e de tarde, das 16h às 18.30h. 
As confissões decorrerão na sacristia ou espaço anexo. 
É sempre necessário chamar o sacerdote: ou pedindo ao funcionário da 
Igreja que o faça ou telefonando para mim (964040664) 
 
Contocom a vossa generosidade e disponibilidade para o serviço! 
 
Santa Páscoa para todos! 
 


