
  NNeessttaa  QQuuaarreessmmaa,,  AAttrreevvee--ttee!!                                                                                                                    
 

A Quaresma é o tempo litúrgico de conversão que nos prepara para a 
grande festa da Páscoa. É uma caminhada que fazemos todos os anos para 
continuarmos a crescer e a viver como melhores cristãos. Nesta 
Quaresma, Atreve-te1, é uma proposta de vivência da quaresma que 
desafia os catequizandos, as suas famílias e a comunidade paroquial a 
assumir compromissos concretos de conversão. Queremos cristãos que 
sejam conscientes da amplitude dos gestos de amor de Jesus e que o 
tenham como referência no seu dia-a-dia. Queremos cristãos que se 
atrevam a olhar para si mesmos e a mudar as atitudes e os 
comportamentos que os distanciam de Jesus. Queremos cristãos ousados, 
que levem Jesus no coração e sejam testemunhos vivos da sua Palavra.  
 

DDiinnââmmiiccaa  ppaarraa  aa  AAddoolleessccêênncciiaa  
A cada catequizando é pedido que se atreva a assumir compromissos de 
ação específicos, inspirados na liturgia de cada semana, como Escuta; 
Liberta-te; Transforma-te; Orienta-te; Decide-te; Renova-te; Manifesta-te 
e . Pretende-se que preencham um post it com o fruto da sua oração e 
reflexão dessa semana e os coloquem numa cruz preparada por eles em 
casa. Esta dinâmica é a mesma para os grupos de catequese. É pedido aos 
grupos de catequese que preencham o post it do seu grupo que será 
posteriormente colocado na cruz paroquial colocada junto ao altar da 
capela. 
  

DDiinnââmmiiccaa  ppaarraa  aa  IInnffâânncciiaa  
“A Viagem dos Encontros” 2 é um calendário com compromissos para cada 
dia da Quaresma. A cada catequizando é pedido que se atreva a embarcar 
numa viagem de encontros com a família, com os vizinhos, com os colegas 
e com a Igreja. Para que esta viagem seja inesquecível e em família é 
entregue a cada um cartão de embarque por semana que terão que 
preencher com uma oração. Para além do cartão individual existe o do 
grupo da catequese que depois de preenchido com a ajuda do catequista 
será colocado na cruz paroquial. 

                                                           
1 Campanha para a Quaresma da Diocese de Aveiro  
2 Campanha para a Quaresma da Paróquia de S. José, Diocese de Coimbra                   



qquuaarrttaa--ffeeiirraa  ddee  cciinnzzaass    
(5 de março) 
 

SSee  hhoojjee  oouuvviirrddeess  aa  vvoozz  ddoo  SSeennhhoorr,,  nnããoo  ffeecchheeiiss  ooss  vvoossssooss  ccoorraaççõõeess.. 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Tende cuidado em não praticar as vossas boas 
obras diante dos homens, para serdes vistos por 
eles. Aliás, não tereis nenhuma recompensa do 
vosso Pai que está nos Céus. Assim, quando deres 
esmola, não toques a trombeta diante de ti, como 

fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos 
homens. Em verdade vos digo: já receberam a sua recompensa.  
 

Mateus 6, 1-18 
 

DDEESSAAFFIIOO: EESSCCUUTTAA 
 

Nesta Quaresma, atreve-te a abrir o teu coração à 
palavra de Deus. 
 

ÉÉ  TTEEMMPPOO  DDEE reconhecer que Deus me ama.                                                                                                                           
Vou deixar que Deus me encontre. 
 

EE  PPOORRQQUUEE  NNÃÃOO fazer o meu exame de 
consciência? 
    

OORRAAÇÇÃÃOO  
 

Senhor abre os nossos corações à Tua palavra    
e ajuda-nos a fazer sempre o bem.  
 

Pai-Nosso… 

  

  
  

  

11ªª  SSeemmaannaa  ddaa  QQuuaarreessmmaa  
(9 a 15 de março) 
 

NNeemm  ssóó  ddee  ppããoo  vviivvee  oo  hhoommeemm,,  mmaass  ddee  ttooddaa  aa  ppaallaavvrraa  qquuee  vveemm  ddaa  
bbooccaa  ddee  DDeeuuss..  
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
 

Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao 
deserto, a fim de ser tentado pelo Diabo. Jejuou quarenta 
dias e quarenta noites e, por fim, teve fome. O tentador 
aproximou-se e disse-lhe: «Se és Filho de Deus, diz a estas 
pedras que se transformem em pães». Jesus respondeu-
lhe: «Está escrito: ‘Nem só de pão vive o homem, mas de 

toda a palavra que sai da boca de Deus’».  
 

Mateus 4, 1-11 
 

DESAFIO: LLIIBBEERRTTAA--TTEE   
 

Jesus esteve quarenta dias no deserto e foi 
tentado pelo diabo por três vezes. O Filho de 
Deus nunca cedeu às tentações. Nós 
também somos tentados no modo como nos 
servimos dos bens deste mundo, na maneira 
como tratamos os outros e na maneira 
como falamos com Deus. Nesta Quaresma, 
Atreve-te a quebrar as correntes das tentações que te afastam do 
caminho de Deus como a vaidade, a preguiça, a inveja, o apego às coisas 
materiais… 
 
É TEMPO DE  não “fugir de Deus”. 
Vou aceitar que preciso de me converter.   

 
E PORQUE NÃO escrever as mudanças a que me proponho? 
 

 

Dia 1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 
quarta-feira - Cinzas 

05 de março 
Joel  

2, 12-18 
50, 3-17 

2ª Coríntios  
5, 20-21; 6 1-2 

Mateus  
6, 1-18 



OORRAAÇÇÃÃOO  
    

Senhor, eu sei que Tu estás sempre perto de mim.  
Tu dás- me força nos momentos difíceis.  
Tu dás-me luz quando estou às escuras.  
Tu dás- me alegria quando desanimo.  
Fica do meu lado e ajuda-me a ser forte. 
Contigo, vou resistir às tentações e ao mal. 
 

Pai-Nosso… 
 

EESSCCUUTTAA  AA  PPAALLAAVVRRAA  DDEE  DDEEUUSS  
 

Leituras da 1ª Semana da Quaresma 

 

  
                                  

  

MMiissssaa  ee  VViiaa  SSaaccrraa   
14 de março às 19h na Capela de São Pedro  
        

  
  
  

22ªª  SSeemmaannaa  ddaa  QQuuaarreessmmaa      
(16 a 22 março) 
 

NNoo  mmeeiioo  ddaa  nnuuvveemm  lluummiinnoossaa,,  oouuvviiuu--ssee  aa  vvoozz  ddoo  PPaaii::  ««EEssttee  éé  oo  mmeeuu  
FFiillhhoo  mmuuiittoo  aammaaddoo::  eessccuuttaaii--OO»»..                                                                                                                                                                                          
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
 

Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, 
Tiago e João, seu irmão, e levou-os, em 
particular, a um alto monte e transfigurou-Se 
diante deles: o seu rosto ficou resplandecente 
como o sol, e as suas vestes tornaram-se 
brancas como a luz. E apareceram Moisés e 
Elias a falar com Ele. Pedro disse a Jesus: 

«Senhor, como é bom estarmos aqui! Se quiseres, farei aqui três tendas: 
uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias». Ainda ele falava, 
quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem 
uma voz dizia: «Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha 
complacência. Escutai-O».  
 

Mateus 17, 1-9 
 

DDEESSAAFFIIOO::  TTRRAANNSSFFOORRMMAA--TTEE      
 

Quantas vezes não escutamos o que nos dizem os 
nossos amigos e a nossa família? Quantas vezes não 
ouvimos os seus conselhos e as suas orientações? 
Quantas vezes fazemos de conta que estamos a ouvir 
o que eles nos dizem? Nesta caminhada és convidado 
a viver à imagem de Jesus, a aprender a escutá-Lo. 
Nesta Quaresma, Atreve-te a transformar a tua vida, a “transfigurar” o teu 
interior. Sê a luz que ilumina e aquece os corações dos teus amigos e da 
tua família. 
 

ÉÉ  TTEEMMPPOO  DDEE  me transformar. 
Vou falar menos e escutar mais os que me rodeiam.    

  

Dia 1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 
1º domingo 

da Quaresma 
09 de março 

 Génesis 
2, 7-9 – 3, 1-7  

 
50, 3-17 

Romanos 
5, 12-19 

 Mateus 
 4, 1-11 

segunda-feira 
10 de março 

Levítico, 
 19, 1-18 

18, 8-15  Mateus 
 25, 31-46 

terça-feira 
11 de março 

Isaías  
55, 10-11 

33, 4-19  Mateus  
6, 7-15 

quarta-feira 
12 de março 

Jonas  
3, 1-10 

50, 3-19  Lucas 
11, 29-32 

quinta-feira 
13 de março 

Ester  
4, 17 

137, 1-8  Mateus  
7, 7-12 

sexta-feira 
14 de março 

Ezequiel  
18, 21-28 

129, 1-8  Mateus 
 5, 20-26 

sábado 
15 de março 

Deuteronómio 
26, 16-19 

118, 1-8  Mateus  
5, 43-48 



EE  PPOORRQQUUEE  NNÃÃOO passar menos tempo a ver televisão, na internet e a 
jogar? 
 

OORRAAÇÇÃÃOO  
 

Dá-me, Senhor,       
a força de escutar sempre a Tua voz.        
Mesmo quando à minha volta 
ou dentro de mim há ruído.  
E da escuta,  
eu passarei ao acolhimento da tua voz e do teu exemplo. 
 

Pai Nosso…  
  

EESSCCUUTTAA  AA  PPAALLAAVVRRAA  DDEE  DDEEUUSS  
 

Leituras da 2ª Semana da Quaresma 
  

Dia 1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 
2º Domingo 

da Quaresma 
16 de março 

Génesis 
 12, 1-4 

 
32, 4-22 

2ª a 
Timóteo 
1, 8-10 

Mateus  
17, 1-9 

segunda-feira 
17 de março 

Daniel 
 9, 4-10 

78, 8-13  Lucas 
 6, 36-38 

terça-feira 
18 de março 

Isaías 
 1, 10-20  

49, 8-23  Mateus 
 23, 1-12 

quarta-feira 
19 de março - S. José  

 2º Samuel  
7, 4-16 

88, 2-29 Romanos 
4, 13-22 

Mateus 
 1, 16-24 

quinta-feira 
20 de março 

Jeremias  
17, 5-10 

1, 1-6  Lucas 
 16, 19-31 

sexta-feira 
21 de março 

Génesis  
37, 3-28 

104, 16-
21 

 Mateus  
21, 33-46 

sábado 
22 de março 

Miqueias 
 7, 14-20 

102, 1-12  Lucas  
15, 1-32 

  

  

  

MMiissssaa  ee  VViiaa--SSaaccrraa  
21 de março às 19h na Capela de São Pedro  
  

33ªª  SSeemmaannaa  ddaa  QQuuaarreessmmaa  

(23 a 29 de março) 
 

SSeennhhoorr,,  VVóóss  ssooiiss  oo  SSaallvvaaddoorr  ddoo  mmuunnddoo::  ddaaii--nnooss  aa  áágguuaa  vviivvaa,,  ppaarraa  
nnããoo  tteerrmmooss  sseeddee..  
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
 
 

Naquele tempo, chegou Jesus a uma cidade da 
Samaria, chamada Sicar, junto da propriedade 
que Jacob tinha dado a seu filho José, onde 
estava o poço de Jacob. Jesus, cansado da 
caminhada, sentou-Se à beira do poço. Era por 
volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria 
para tirar água. Disse-lhe Jesus: «Dá-Me de 

beber». (…) «Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede. Mas 
aquele que beber da água que Eu lhe der nunca mais terá sede: a água que 
Eu lhe der tornar-se-á nele uma nascente que jorra para a vida eterna». 
«Senhor, – suplicou a mulher – dá-me dessa água, para que eu não sinta 
mais sede e não tenha de vir aqui buscá-la. 
 

João 4, 5-42 
 

DDEESSAAFFIIOO::  OORRIIEENNTTAA--TTEE      

 

Deus conhece o nosso íntimo, sabe tudo aquilo que 
fazemos. Só ele pode saciar a nossa sede espiritual. 
Nele encontramos a fonte de amor, de alegria e de 
salvação. Nesta Quaresma, Atreve-te a procurar essa 
fonte de água viva para que não sintas mais sede. Que a 
palavra de Jesus seja a bússola que te orienta nessa tua caminhada.  
 
ÉÉ  TTEEMMPPOO  DDEE  escutar Deus no meu coração.  
Vou parar 5 minutos por dia para rezar. 
 
EE  PPOORRQQUUEE  NNÃÃOO convidar alguém para rezar comigo? 

  
  



OORRAAÇÇÃÃOO  
 

Perdão, Deus nosso Pai,  
por viver fechado no meu egoísmo.   
Perdão por não colocar os meus dons ao serviço dos outros.  
Mas, acima de tudo,  
quero dizer-Te obrigado pela tua paciência. 
Pela tua insistência em me convidares a uma vida mais abundante,  
com mais sentido e generosidade. 
 

Pai Nosso… 
 

EESSCCUUTTAA  AA  PPAALLAAVVRRAA  DDEE  DDEEUUSS  
 

Leituras da 3ª Semana da Quaresma 
 

Dia 1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 
3º domingo 

da Quaresma 
23 de março 

Êxodo  
17, 3-7 

94 
1-9 

Romanos  
5, 1-8 

João  
4, 5-42 

segunda-feira 
24 de março 

2º Reis  
5, 1-5 

41, 2-3; 42, 
3-4 

 
Lucas 

 4, 24-30 

terça-feira 
25 de março 

Anunciação do 
Senhor 

Isaías 
 7, 10-14 

39, 7-11 
Hebreus 
10, 4-10 

Lucas 
1, 26-38 

quarta-feira 
26 de março 

Deuteronómio  
4, 1-9 

147, 12-20  
Mateus  
5, 17-19 

quinta-feira 
27 de março 

Jeremias 
 7, 23-28 

94, 1-9  
Lucas 

 11, 14-23 

sexta-feira 
28 de março 

Oseias  
14, 2-10 

80, 6-17  
Marcos 

 12, 28-34 

sábado 
29 de março 

Oseias 
6, 1-6 

50, 3-21  
Lucas 

 18, 9-14 

 
28 de março 
VViiaa--SSaaccrraa na Fonte dos Almocreves às 19h30 

MMiissssaa às 20h30 no Centro de Oração  

  
  

4ª Semana da Quaresma 

(30 de março a 5 de abril) 
 

EEuu  ssoouu  aa  lluuzz  ddoo  mmuunnddoo,,  ddiizz  oo  SSeennhhoorr..  QQuueemm  MMee  sseegguuee  tteerráá  aa  lluuzz  ddaa  
vviiddaa..  
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
 

Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um 
cego de nascença. Cuspiu em terra, fez com a saliva 
um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego. Depois 
disse-lhe: «Vai lavar-te à piscina de Siloé»; Siloé quer 
dizer «Enviado». Ele foi, lavou-se e começou a ver. 
Entretanto, perguntavam os vizinhos e os que o viam 
a mendigar: «Não é este o que costumava estar 
sentado a pedir esmola?». Uns diziam: «É ele». 
Outros afirmavam: «Não é. É parecido com ele». 

Mas ele próprio dizia: «Sou eu». Levaram aos fariseus o que tinha sido 
cego. Era sábado esse dia em que Jesus fizera lodo e lhe tinha aberto os 
olhos. Por isso, os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado 
a vista. Ele declarou-lhes: «Jesus pôs-me lodo nos olhos; depois fui lavar-
me e agora vejo».  
 

João 11, 1-45 
 

DDEESSAAFFIIOO::  DDEECCIIDDEE--TTEE      

 

O cego vivia na escuridão. Jesus veio ao seu encontro e num 
gesto de amor fez com que o cego começasse a ver. A 
história do cego é a história de toda a humanidade. A 
comunidade inteira precisa ver a luz. Sem os ideais cristãos, 
sem a descoberta do outro, sem a capacidade de partilha o 
mundo não pode ver a luz. Nesta Quaresma, Atreve-te a 
decidir como queres viver: na escuridão ou na luz de Cristo? 

  

ÉÉ  TTEEMMPPOO  DDEE  ver o que há de bom no outro. 
Vou elogiar e abraçar alguém todos os dias.  

  



EE  PPOORRQQUUEE  NNÃÃOO começar pelos que moram na minha casa? 

  

OORRAAÇÇÃÃOO  
 

Tu, Pai de todos nós,                                                              
sempre nos perdoas, depois dos nossos fracassos.  
A tua misericórdia está sempre à nossa espera. 
Em Ti não há acusações nem ajustes de contas.  
Há somente perdão e bondade  
que se torna festa e vida nova.  
 

Pai Nosso… 
 

EESSCCUUTTAA  AA  PPAALLAAVVRRAA  DDEE  DDEEUUSS  
 

Leituras da 4ª Semana da Quaresma 
 

Dia 1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 
4º domingo 

da Quaresma 
30 de março 

1º Samuel 
 16, 1-13 

22 
1-6 

Efésios 
 5, 8-14 

João  
9, 1-41 

segunda-feira 
31 de março 

Isaías 
 65, 17-21 

29, 2-13  
João 

 4, 43-54 

terça-feira 
01 de abril 

Ezequiel  
47, 1-12 

45, 2-9  
João 

 5, 1-16 

quarta-feira 
02 de abril 

Isaías  
49, 8-15 

144, 8-18  
João 

 5, 17-30 

quinta-feira 
03 de abril 

Êxodo 
 32, 7-14 

105, 19-23  
João 

 5, 31-47 

sexta-feira 
04 de abril 

Sabedoria 
 2, 1-22 

33, 17-23  
João 

 7, 1-30 

sábado 
05 de abril 

Jeremias  
11, 18-20 

7, 2-12 
 

João 
 7, 40-53 

                                        
VViiaa  SSaaccrraa      
4 de abril às 20h no Conjunto Habitacional do Barreiro 
                                                                                                       

  
  
  

55ªª  SSeemmaannaa  ddaa  QQuuaarreessmmaa  
(6 a 12 de abril) 
 

EEuu  ssoouu  aa  rreessssuurrrreeiiççããoo  ee  aa  vviiddaa,,  ddiizz  oo  SSeennhhoorr..  QQuueemm  aaccrreeddiittaa  eemm  MMiimm  
nnuunnccaa  mmoorrrreerráá..  
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Marta disse a Jesus: «Senhor, se tivesses 
estado aqui, meu irmão não teria morrido. 
Mas sei que, mesmo agora, tudo o que 
pedires a Deus, Deus To concederá». Disse-
lhe Jesus: «Teu irmão ressuscitará». Marta 
respondeu: «Eu sei que há-de ressuscitar na 
ressurreição do último dia». Disse-lhe Jesus: 

«Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em Mim, ainda que tenha 
morrido, viverá; e todo aquele que vive e acredita em Mim nunca morrerá. 
Acreditas nisto?». Disse-Lhe Marta: «Acredito, Senhor, que Tu és o 
Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo».  
  

João 11, 1-45 
 

DDEESSAAFFIIOO::  RREENNOOVVAA--TTEE      
 

Jesus é ressurreição, é vida.  
Jesus é o amigo que não esquece de quem ama e 
que se compadece com o sofrimento dos outros. 
Jesus é perdão e misericórdia! 
Nesta Quaresma, Atreve-te a pedir perdão pelas 
tuas falhas, pelas vezes que te afastaste de Jesus. 
 

ÉÉ  TTEEMMPPOO  DDEE  acreditar que o Senhor é 
misericordioso. 
Vou reconciliar-me com Deus. 

 
EE  PPOORRQQUUEE  NNÃÃOO pedir perdão a quem ofendi? 

  
  



OORRAAÇÇÃÃOO                                            
 

Jesus, é em Ti que encontro o apelo à verdade.        
Tu não ofereces desculpas fáceis e infantis.  
Apelas à responsabilidade e a um amor grande.  
Ofereces a vida, que permite começar de novo 
e me faz avançar por estradas de santidade.  
 

Pai Nosso… 

  

EESSCCUUTTAA  AA  PPAALLAAVVRRAA  DDEE  DDEEUUSS  
 

Leituras da 5ª Semana da Quaresma 
Dia 1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 

5º domingo 
Quaresma 
06 de abril 

Ezequiel 
 37, 12-14 

129 
1-8 

 Romanos 
8,8-11 

João  
11,1-45 

segunda-feira 
07 de abril 

Daniel  
13, 41-62 

22, 1-6  
 João 

 8, 1-11 

terça-feira 
08 de abril 

Números  
21, 4-9 

101, 1-21  
João  

8, 21-30 

quarta-feira 
09 de abril 

Daniel 
3, 14-20.91-95 

Daniel  
3, 52-56 

 
João 

 8, 31-42 

quinta-feira 
10 de abril 

Génesis  
17, 3-9 

104, 4-9  
João  

8, 51-59 

sexta-feira 
11 de abril 

Jeremias 
 20, 10-13 

17, 2-7  
João  

10, 31-42 

sábado 
12 de abril 

Ezequiel  
37, 21-28 

Jeremias  
31, 10-13 

 
João 

 11, 45-56 
  

CCoonnffiissssõõeess::  dia 8 de abril das 18h30 às 20h na Capela de São Pedro para 
crianças, jovens e adultos. Missa às 19h.  

  
MMiissssaa  ee  VViiaa  SSaaccrraa    
11 de abril às 19h na Capela de São Pedro 

 
  
  

SSeemmaannaa  SSaannttaa  
(13 a 19 de Abril) 
  

CCrriissttoo  oobbeeddeecceeuu  aattéé  àà  mmoorrttee  ee  mmoorrttee  ddee  ccrruuzz..  PPoorr  iissssoo  DDeeuuss  OO  eexxaallttoouu  
ee  LLhhee  ddeeuu  uumm  nnoommee  qquuee  eessttáá  aacciimmaa  ddee  ttooddooss  ooss  nnoommeess..    
  

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
E Jesus, clamando outra vez com voz forte, 
expirou. Então, o véu do templo rasgou-se 
em duas partes, de alto a baixo; a terra 
tremeu e as rochas fenderam-se. Abriram-se 
os túmulos, e muitos dos corpos de santos 
que tinham morrido ressuscitaram; e, saindo 
do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, 
entraram na cidade santa e apareceram a 

muitos. Entretanto, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, ao 
verem o tremor de terra e o que estava a acontecer, ficaram aterrados e 
disseram: «Este era verdadeiramente Filho de Deus». 
 

Mateus 26, 14-27, 66 
 

DESAFIO: MMAANNIIFFEESSTTAA--TTEE 

 

Na Semana Santa vivemos os momentos mais 
importantes da vida de Jesus. Jesus levou até ao fim a 
sua cruz. Morreu por nós. Ele venceu todo o 
sofrimento, todas as cruzes todas as mortes. Nesta 
Semana Santa, Atreve-te a manifestar o teu 

testemunho de fé e participa nas celebrações da tua paróquia, com a tua 
família.   
 

É TEMPO DE  manifestar a Fé.    
Vou participar nas celebrações do Tríduo Pascal. 

 
E PORQUE NÃO levar alguém comigo? 

  



DDoommiinnggoo  ddee  PPáássccooaa  
(20 de abril) 
  

Ele tinha de ressuscitar dos mortos. 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
No primeiro dia da semana, Maria 
Madalena foi de manhãzinha, ainda 
escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada 
do sepulcro. Correu então e foi ter com 
Simão Pedro e com o discípulo predileto 
de Jesus e disse-lhes: «Levaram o Senhor 
do sepulcro, e não sabemos onde O 
puseram». Pedro partiu com o outro 

discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro 
discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou 
primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não 
entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou 
no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a 
cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou 
também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro: viu e 
acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a 
qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. 
 

João 20, 1-9 
 

DDEESSAAFFIIOO::  VIVE  
 

Jesus não está no sepulcro! 
Aquele que morreu na cruz e foi sepultado, 
está vivo! Esta Páscoa, Atreve-te a viver 
esta alegria do Cristo que ressuscitou por ti, por 
cada um de nós! 
 

ÉÉ  TTEEMMPPOO DDEE viver esta alegria. 
 

EE  PPOORRQQUUEE  NNÃÃOO partilhá-la? (por sms, facebook, carta, email…)                      

MMiissssaass  ee  VViiaass  SSaaccrraass  

  

CCoonnffiissssõõeess::  dia 8 de abril das 18h30 às 20h na Capela de São Pedro para 
crianças, jovens e adultos. Missa às 19h.  

SSeemmaannaa  SSaannttaa  

  

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//ppaarrooqquuiiaaddaalloommbbaaddaa 
wwwwww..ppaarrooqquuiiaaddaalloommbbaaddaa..wwoorrddpprreessss..ccoomm  

Dia Hora Local 
7 de março 19h Capela de São Pedro 

14 de março 19h Capela de São Pedro 

21 de março 19h Capela de São Pedro 

 
28 de março 

19h30 
20h30 

Via Sacra sai da Fonte dos Almocreves 
Missa no Centro de Oração 

4 de abril 20h Conjunto Habitacional do Barreiro 

11 de abril 19h Capela de São Pedro 

Dia Hora 
Domingo de Ramos 

Entrada de Jesus em Jerusalém como 
Senhor e Rei 

13 de abril 

Bênção dos Ramos 
Procissão e Missa 

11h15 

Quinta-feira Santa 
Ceia do Senhor 

Instituição da Eucaristia, do Sacerdócio 
e do Mandamento Novo 

17 de abril 

Ceia do Senhor 
17h 

Adoração 

Sexta-feira Santa 
Paixão e Morte do Senhor 

18 de abril 

Ação Litúrgica: 
Paixão do Senhor e Comunhão 

Via Sacra 
16h 

Sábado Santo 
Bênção do Lume Novo 

Liturgia da Palavra 
Liturgia Batismal e Eucaristia 

 19 de abril 

 
 

Vigília Pascal 
20h 

Domingo de Páscoa  
Ressurreição do Senhor 

Aleluia! Cristo Ressuscitou! Aleluia! 
20 de abril 

Adoração 
10h15 

Procissão da Ressurreição e Missa 
11h15 



  

  

 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

 

  
  
 

 


