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Quaresma 2016 

VIVER A MISERICÓRDIA 

“O amor de Deus é a flor e a misericórdia o fruto.” 

Santa Faustina 

Apresentação da Campanha da Quaresma 

 Este Ano Santo, dito extraordinário é um verdadeiro apelo que Deus nos 
faz através do ministério do Papa Francisco, no meio da nossa vida, para marcar 
pela força da misericórdia divina toda a nossa existência. Neste contexto, 
elaborámos esta Caminhada quaresmal que nos ajudará a viver em “retiro” este 
tempo especial. 
 Iluminados pela Palavra de Deus, que na quarta-feira de Cinzas nos diz: 
“Quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo” 
(Mateus 6,6), propomos que em cada família e em cada sala de catequese surja um 
cantinho de oração, que nos proporcione um momento de recolhimento, de 
oração, de escuta e que nos impulsione a viver com o próximo em verdadeiro 
espírito de Misericórdia. Assim partindo do texto do evangelho de cada domingo, 
é proposto um enriquecimento desse espaço de oração. 
 

Objetivos: 

 Reforçar a consciência das famílias como “Igreja doméstica” 

 Viver a quaresma como o grande retiro da Igreja 

 Aprofundar o conhecimento das obras de misericórdia espirituais 

 Preparar a festa da Páscoa 

 Viver o Ano Santo da Misericórdia 
 
 

Dinâmica: 
 

1. Na catequese: Entregar o livro da campanha e incentivar à realização do cantinho 
de oração em família. Num momento oportuno refletir com as crianças e jovens 
sobre a obra de misericórdia da semana, fazer registo no livro e colar imagem no 
poster. Os catequistas combinam entre si para que em cada sala surja um cantinho 
de oração e num momento oportuno fazem-se as leituras propostas. 
 

2. Em família: Cada criança e adolescente leva para casa o livro e em família 
organiza um cantinho de oração em que a família se poderá reunir e fazer as 
leituras propostas. 
 

3. Na igreja: Junto à porta da misericórdia, introduzida na campanha do advento, 

surgem em cada semana os elementos propostos para o cantinho de oração. No 

início da celebração do domingo é lida a oração que está no livro da campanha. As 

orações e reflexões do evangelho presentes neste livrinho são retiradas do livro: 

“Rezar a Quaresma-ano C”. 



O Cantinho de oração: A proposta semelhante a outro ano anterior tem como 

objetivo proporcionar um momento de reunião em família e criar em cada lar um 

espaço que nos identifica como cristãos. A oração pode ocorrer em qualquer lugar, 

não importa onde estejamos, mas a criação de um canto de oração estabelece uma 

rotina de oração entre os membros da família, oferece-nos a possibilidade de nos 

refugiarmos das agitações do mundo e nos dedicarmos às coisas do alto. 

As obras de misericórdia: Dando continuidade à proposta do advento vamos 

aprofundar o conhecimento das obras de misericórdia espirituais. Em cada 

cantinho de oração da catequese existe um poster onde é colorido/colado 

semanalmente a obra de misericórdia. 

Esperamos que esta campanha ajude cada um a descobrir o rosto 

misericordioso de Deus e a concretizar as dez ações que o Papa propõe para o Ano 

da Misericórdia: 

 Tomar ”a sério” o jubileu. 

 Peregrinar até uma Porta 

Santa. 

 Iluminar o caminho com a 

palavra. 

 Praticar as obras de 

misericórdia. 

 Viver a quaresma de forma 

especial. 

 Converter-se. 

 Usar o sacramento da 

Misericórdia. 

 Alcançar a indulgência. 

 Ser testemunha da 

misericórdia. 

 Consagrar-se a Maria, Mãe 

de misericórdia. 

 

4ª feira de cinzas - 10/02/2016 

                                                                   Mateus 6, 18 

Tu, porém, quando rezares, entra no teu 

quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo; e 

teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a 

recompensa. 

                                                                    Palavra da salvação. 

O tempo da Quaresma deve ser tempo de prática mais intensa das boas obras, 

particularmente das chamadas “obras de misericórdia”, sob a forma mais 

adequada às circunstâncias de cada um; mas, em qualquer caso, tudo há de sair do 

coração sincero e penitente e conduzir à renovação, cada ano mais profunda desse 

mesmo coração, sob o único olhar de Deus. “A discrição é o perfume de todas as 

virtudes”, diz um Santo.  

Aqui me tens para Te rezar 
Sem peneiras. Sem orgulho 
Com cinzas na cabeça e na alma. 
Reconhecendo que posso pouco. 
Mas de coração feliz ao saber 
Que no Teu coração há sempre amor 
À minha espera. 
 

 
Visita da imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima à nossa diocese 

 

Maria, por ter acolhido a Boa Notícia que Lhe fora dada pelo arcanjo 
Gabriel, canta profeticamente, no Magnificat, a misericórdia com que Deus A 
predestinou.  

Mensagem para a quaresma, Papa Francisco 
 

Nossa Senhora de Fátima visitará a Diocese do Funchal entre o dia 13 de 
fevereiro e o dia 6 de março. Aproveitemos esta presença entre nós. Ela dará mais 
ternura ao nosso caminho de conversão. 



1º DOMINGO DA QUARESMA - 14/02/2016 
 

                                                                                                                          Lucas 4,1-13  
 

Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-Se das margens do 
Jordão. Durante quarenta dias, esteve no deserto, 
conduzido pelo Espírito, e foi tentado pelo Diabo. Nesses 
dias não comeu nada e, passado esse tempo, sentiu fome. 
O Diabo disse-lhe: «Se és Filho de Deus, manda a esta 
pedra que se transforme em pão». Jesus respondeu-lhe: 
«Está escrito: “Nem só de pão vive o homem”». 
            Palavra da salvação.  

 

 Começamos o tempo da quaresma! Temos 40 dias para nos prepararmos 
para as celebrações da Páscoa. Este tempo na igreja é marcado pela penitência, 
jejum e oração. Mas não é um período triste! Cada um de nós é convidado a deixar 
de fazer o mal para agradar mais a Deus e aos outros. 

Jesus lança o alerta: nem só de pão… 
Nem só de pão. Nem só de telemóveis.  
Nem só de maquilhagens… 
O quê ou quem é que nos faz mesmo falta? 
 

No deserto ou na cidade, 
quero estar contigo, Jesus. 

Quero aprender de Ti o que é importante 
 e o que é indispensável ou inútil. 

Ajuda-me a focar o meu desejo 
no que me faz crescer 

e a deixar de lado o que me amarra. 
Ajuda-me a fazer, como Tu, 
a experiência que ser filho, 

e filho amado de Deus, basta. 
 

Obra de misericórdia: 
 

Dar bom conselho - Jesus foi tentado pelo diabo. 
Também nós somos tentados ou por vezes tentadores e 
levamos alguém a fazer o mal. Em vez disso, saibamos dar 
bom conselho e ajudar o outro a fazer boas escolhas. 

 

1ºDOMINGO DA QUARESMA 

 Cantinho de oração: 
 

Acolhendo Nossa Senhora que nos visita e querendo que a Mãe de 
misericórdia nos acompanhe, colocamos no cantinho de oração uma imagem de 
Maria. Ela nos convida à conversão. A oração, os sacrifícios e a penitência de que 
“a Senhora mais brilhante do que o sol” falou aos pastorinhos, são formas de nos 
aproximarmos de Deus, de acolhermos a sua misericórdia, de vivermos no seu 
amor. 

Lê e escuta a Palavra de Deus 
 

«Deixaram tudo e seguiram Jesus» 
 

Dia  Leituras 

I Domingo 
14 fevereiro 

1ª leitura: Deuteronómio 26,4.10    Salmo: 90 
2ª leitura: Carta aos Romanos 10,8-13 
Evangelho: Lucas 4, 1-13 

15 fevereiro 
1ª leitura: Levítico 19,1-18    Salmo: 18 
Evangelho: Mateus 25,31-46 

16 fevereiro 
1ª leitura: Isaías 55,10-11      Salmo: 33 
Evangelho: Mateus 6,7-15 

17 fevereiro 
1ª leitura:  Jonas 3,1-10         Salmo: 50 
Evangelho: Lucas 11, 29-32 

18 fevereiro 
1ª leitura: Ester 4,17                Salmo: 137  
Evangelho: Mateus 7,7-12 

19 fevereiro 
1ª leitura: Ezequiel 18, 21-28   Salmo: 129 
Evangelho: Mateus 5, 20-26 

20 fevereiro 
1ª leitura: Deuteronómio 26, 16-19  Salmo: 118 
Evangelho: Mateus 5,43-48 

 
Recoleção de catequistas: dia 20 de fevereiro - 9h30m acolhimento no 

Salão Paroquial de Santa Cruz, reflexão orientada pelas Missionárias da Verbum 
Dei, almoço partilhado. Peregrinação até à Porta Santa da Igreja Jubilar de Machico, 
seguida de eucaristia (15h 30m).  
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2ºDOMINGO DA QUARESMA - 21 de fevereiro 
                                                                                                                               

                                                                              Lucas 9,28-36 
 

Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, 
João e Tiago e subiu ao monte, para orar… veio uma 
nuvem que os cobriu com a sua sombra; e eles ficaram 
cheios de medo, ao entrarem na nuvem. Da nuvem 
saiu uma voz, que dizia: «Este é o meu Filho, o meu 
Eleito: escutai-O».    

      
Palavra da salvação.  

 
 
Tantas vozes que ouvimos.  
Em casa, na escola, no trabalho, a caminho do trabalho. 
Toda agente fala, toda a gente tem opinião sobre tudo.  
Nesta quaresma, quero ter tempo para escutar o que Jesus tem a 

dizer sobre Deus, sobre a vida e sobre mim. 
 

Aqui me tens de coração calmo  
e aberto à Tua Palavra. 

Para Te ver e sentir a ternura do Pai. 
Para Te escutar e deixar que a tua Palavra  

me aqueça o coração.  
Aqui estou, para aprender de Ti o certo e o errado,  

os caminhos da esperança e da misericórdia. 
 

 Obra de misericórdia 
 

Ensinar os ignorantes - Deus diz-nos que escutemos o Seu Filho. Só 
Ele tem palavras de vida eterna. Acolhamos os ensinamentos de Jesus e 
procuremos ensinar quem não conhece Jesus e a sua palavra. 
 

 

 

2ºDOMINGO DA QUARESMA 

 Cantinho de oração 
 

“Neste Ano Jubilar, que a Igreja se faça eco da Palavra de Deus que 
ressoa, forte e convincente, como uma palavra e um gesto de perdão, apoio, 
ajuda e amor.” 

Papa Francisco 
 

Esta semana colocamos no nosso cantinho a Bíblia e dediquemos 
mais tempo à leitura atenta da Palavra de Deus. 

 

Lê e escuta a Palavra de Deus 
 

«Se não vos arrependerdes, morrereis do mesmo modo» 
 

Dia  Leituras 

II Domingo 
21 fevereiro 

1ª leitura: Genesis 15, 12-18 
Salmo: 26 
2ª leitura: Filipense 3, 17-20 
Evangelho: Lucas 9, 28-36 

22 fevereiro 
1ª leitura: 1 São Pedro 5,1-4    Salmo: 22 
Evangelho: Mateus 16,13-19 

23 fevereiro 
1ª leitura: Isaías 1, 10-20          Salmo:  49 
Evangelho: Mateus 23,1-12 

24 fevereiro 
1ª leitura: Jeremias 18,18-20   Salmo: 30 
Evangelho: Mateus 20, 17-28 

25 fevereiro 
1ª leitura: Jeremias 17,5-10      Salmo: 1 
Evangelho: Lucas 16, 19-31 

26 fevereiro 
1ª leitura:  Genesis 37,3-28      Salmo: 104 
Evangelho: Mateus 21,33-46 

27 fevereiro 
1ª leitura: Miqueias 7,14-20     Salmo:  102 
Evangelho: Lucas 15,1-32 

 

Via Sacra na Fonte dos Almocreves, dia 26 de fevereiro, às 
19h30. 
 



3ºDOMINGO DA QUARESMA – 28 de fevereiro 
 

                                                                             Lucas 13, 1-9 
 

«Certo homem tinha uma figueira plantada na sua 
vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, 
mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: 
‘Há três anos que venho procurar frutos nesta 
figueira e não os encontro. Deves cortá-la. Porque 
há de estar ela a ocupar inutilmente a terra?’. Mas 

o vinhateiro respondeu-lhe: ‘Senhor, deixa-a ficar ainda este ano, que eu, 
entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar 
frutos. Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo ano».  
         Palavra da salvação.  

 
A figueira da parábola não dava frutos. Ocupava um espaço no 

campo do lavrador, tinha certamente os cuidados deste mas, mesmo assim, 
não produzia os figos tão desejados. Neste imenso planeta, eu tenho 
também um espaço que chamo meu. Como o estou a ocupar? Inutilmente? 
Que tipo de frutos Deus e os outros esperam de mim?  

 
 

Não tenho frutos para Te dar. 
Digo-Te “sim” com a boca mas continuo agarrado 

aos hábitos velhos 
De egoísmo e mentira. 

Mas não desanimo. Sei que contigo, 
há sempre tempo extra.  

Sei que Tu acreditas que eu sou capaz. 
 
 

 Obra de misericórdia 
 

Consolar os tristes - Porque queremos ser misericordiosos como 
Jesus, procuremos estar atentos, ajudar, escutar, consolar quem está triste. 
 

3ºDOMINGO DA QUARESMA 

 

 Cantinho de oração 
 

Esta semana colocamos no nosso cantinho uma planta, lembrando a 
figueira e a esperança em que dê frutos. Cuidemos dela com carinho. 
 

Lê e escuta a Palavra de Deus 
 

«Se não vos arrependerdes, morrereis do mesmo modo» 
  

Dia  Leituras 

III  Domingo 
28 fevereiro 

1ª leitura: Êxodo 3,1-15 
Salmo: 102 
2ª leitura: 1 Coríntios 10, 1-12 
Evangelho: Lucas 13, 1-9 

29 fevereiro 
1ª leitura: 2 Reis 5,1-5  Salmo: 41 
Evangelho: Lucas 4,24-30 

1 março 
1ª leitura: Daniel 3, 25-43   Salmo: 24 
Evangelho: Mateus 18,21-35 

2  março 
1ª leitura: Deuteronómio 4,1-9 Salmo: 147 
Evangelho: Mateus 5,17-19 

3  março 
1ª leitura: Jeremias 7,23-28 Salmo: 94 
Evangelho: Lucas 11,14-23 

4 março 
1ª leitura: Oseias 14, 2-10 Salmo: 80 
Evangelho: Marcos 12,28-34 

5 março 
 

1ª leitura:  Oseias 6,1-6  Salmo: 50 
Evangelho: Lucas 18, 9-14 

 

 “A iniciativa “24 horas para o Senhor”, que será celebrada na 

sexta-feira e sábado anteriores ao IV Domingo da Quaresma, deve ser 
incrementada nas dioceses.”  

Papa Francisco 
 

Respondendo ao apelo do Papa Francisco, nos dias 4 e 5 de março iremos 
adorar o Santíssimo Sacramento. Participemos todos! 
              4 de março das 19 às 24h. 
              5 de março das 18 às 19h30. 



4ºDOMINGO DA QUARESMA – 6 de março 

 
                                                       Lucas 15,1-32 
 
Ainda ele estava longe, quando o pai o viu: 

encheu-se de compaixão e correu a lançar-se-lhe ao 
pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o filho: ‘Pai, 
pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser 
chamado teu filho’. Mas o pai disse aos servos: 
‘Trazei depressa a melhor túnica e vesti-lha. Ponde-

lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos 
e festejemos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e 
foi reencontrado’. E começou a festa.  

 
Palavra da Salvação 
 
Deus é como o pai da parábola. De braços abertos para nós. Disponível para 

fazer festa quando aceitamos o seu amor e reencontramos a nossa dignidade. 

Hoje é o dia de novos começos. 
Hoje descubro que posso voltar a casa. 
O teu amor e o teu perdão são maiores  

do que os meus erros e a minha vaidade.  
Já nem me lembro porque me afastei de Ti.  

Não importa: hoje descubro 
que os teus braços abertos  

estão à minha espera. 
 
 

 Obra de misericórdia 
 

Perdoar as ofensas- Saber pedir desculpa quando fazemos algo de errado, 
saber perdoar quando alguém nos ofende, é uma forma muito especial de viver na 
misericórdia de Deus. 

 
 
 
 

4ºDOMINGO DA QUARESMA 

 Cantinho de oração 
 

Esta semana colocamos no nosso cantinho um coração, para nos lembrar 
na nossa oração do amor infinito que o Pai tem por nós. 

 

Lê e escuta a Palavra de Deus 
 

«Este teu irmão estava morto e voltou à vida» 
 

Dia  Leituras 

IV Domingo 
6 de março 

1ª leitura: Josué 5,9-12 
Salmo: 33 
2ª leitura: 2 Coríntios 5,17-21 
Evangelho: Lucas 15 1-32 

7 março 
1ª leitura:  Isaías 65,17-21  Salmo: 29 
Evangelho: João 4, 43-54 

8 março 
1ª leitura: Ezequiel 47,1-12  Salmo: 45 
Evangelho: João 5-16 

9 março 
1ª leitura: Isaías 49, 8-15      Salmo: 144 
Evangelho: João 5,17-30 

10 março 
1ª leitura: Êxodo 32,7-14      Salmo: 105 
Evangelho: João 5,31-47 

11 março 
1ª leitura: Sabedoria 2, 1-22  Salmo: 33 
Evangelho: João 7,1-30 

12 março 
1ª leitura: Jeremias 11,18-20  Salmo: 7 
Evangelho: João 7, 40-53 

 
 

Via-Sacra e Missa: dia 11 de março, no Conjunto Habitacional 

do Salão, às 19h30. 
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5ºDOMINGO DA QUARESMA - 13 de março 

                                                                           João 8, 1-11 
 

«Quem de entre vós estiver sem pecado atire a 
primeira pedra». Inclinou-Se novamente e continuou a 
escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais 
palavras, foram saindo um após outro, a começar pelos 
mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher, que estava no 
meio. Jesus ergueu-Se e disse-lhe: «Mulher, onde estão 
eles? Ninguém te condenou?». Ela respondeu: 

«Ninguém, Senhor». Disse então Jesus: «Nem Eu te condeno. Vai e não tornes a 
pecar».  

 Palavra da Salvação 
 
 

O Evangelho que a Igreja nos propõe para este Domingo descreve 
um dos traços mais característicos da pessoa de Jesus: a misericórdia. 
Enquanto os escribas e fariseus lhe armam uma cilada, Ele pensa somente 
em salvar, em perdoar, recuperar o que estava perdido. O texto mostra a 
predileção de Jesus pelos pecadores: esses são os seus prediletos, os seus 
amigos.  

Sinto-me como esta mulher que Tu encontraste. 
Também me dizes que vá à  minha vida 

e que não volte a pecar. 
Mas sei que só contigo por perto 

poderei fazer as duas coisas. 
Só no Teu amor posso vencer o pecado, 

a tentação de trocar o amor pelo vazio.  
Só contigo ao meu lado reencontrarei alegria,  

serenidade e paz. 
 

 Obra de misericórdia 
 

Corrigir os que erram - Jesus perdoou e convidou uma mulher a “não 
tornar a pecar”. Também nós podemos ajudar os outros a corrigir os seus erros 
quando percebemos que alguém está a fazer o mal. 
 

5ºDOMINGO DA QUARESMA 

 Cantinho de oração 
 

Esta semana colocamos no nosso cantinho uma vela. Procuremos ser luz 
que indica o caminho. 

 

Lê e escuta a Palavra de Deus 
 

«Quem de entre vós estiver sem pecado atire a 
primeira pedra» 

 

Dia  Leituras 

V Domingo 
13 de março 

1ª leitura: Isaías 43,16-21 
Salmo: 125 
2ª leitura: Filipenses 3,8-14 
Evangelho: João 8,1-11 

14 março 
1ª leitura: Daniel 13, 41-62     Salmo: 22 
Evangelho: João 8,1-11 

15 março 
1ª leitura: Números 21,4-9      Salmo: 101  
Evangelho: João 8, 21-30 

16 março 
1ª leitura: Daniel 3,14-20  Salmo: Daniel 3 
Evangelho: João 8,31-42 

17 março 
1ª leitura: Genesis 17,3-9        Salmo: 104 
Evangelho: João 8,51-59 

18 março 
1ª leitura: Jeremias 20, 10-13 Salmo: 17 
Evangelho: João, 31-42 

19 março 
Dia de São José 

1ª leitura:  2 Samuel 7,4-16     Salmo: 88 
2ª leitura: Romanos 4,13-22 
Evangelho: Lucas 2, 41-51 

 

Confissões: segunda-feira, dia 14 de março, às 19h30.  
 

Via Sacra da Catequese: sábado, 19 de março às 18h30. 
Missa: 19h30 na Capela de São Pedro. 
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DOMINGO DE RAMOS – 20 de março 
 

                                                                                                                       Lucas 19,28-40 
 

Quando chegaram ao lugar chamado 
Calvário, crucificaram-n`O a Ele e aos malfeitores, um à 
direita e outro à esquerda. Jesus dizia: «Pai, perdoa-lhes, 
porque não sabem o que fazem». E Jesus exclamou com 
voz forte: «Pai, em tuas mãos entrego o meu 
espírito».  Dito isto, expirou.          

                                                                Palavra da Salvação 
 

Diante de Jesus da sua bondade, da sua vontade de nos ver vivos e 
felizes, que fazemos? 

Calamo-nos? 
Impossível! 
O canto, a dança, o riso tomam conta de nós e reconhecemos Jesus 

como merecedor de todo o nosso aplauso. 
 

Louvado sejas, Jesus. 
com as crianças de Jerusalém,  

com ramos de oliveira, quero aclamar-Te. 
com os jovens de Jerusalém,  

depondo os mantos aos teus pés, quero cantar-Te. 
Com as mulheres de Jerusalém,  

lançando-Te flores, quero agradecer-Te. 
Com os doentes que curaste,  

ajoelho-me diante de Ti. 

 Obra de misericórdia 
 

Suportar com paciência as fraquezas do próximo - Jesus, na cruz, 
antes de morrer por nós, pede ao Pai que perdoe aos que O estavam a 
crucificar. Lindo exemplo de quem tem muito amor e está sempre pronto a 
tudo fazer para que tenhamos vida. Esta semana tenhamos paciência com 
quem tem atitudes menos boas connosco. 

DOMINGO DE RAMOS 
 

 Cantinho de oração 
 

Esta semana colocamos no nosso cantinho uma cruz, lembrando a 
entrega de Jesus. 

Lê e escuta a Palavra de Deus 
 

«Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem».  
 

Dia  Leituras 

Domingo de 
Ramos 

20 de março 

1ª leitura: Isaías 50,4-7   
Salmo: 21 
2ª leitura: Filipenses 2,6-11 
Evangelho: Lucas 23,1-49 

21 de março 
1ª leitura: Isaías 42,1-7              Salmo: 26 
Evangelho: João 12,1-11 

22 de março 
1ª leitura: Isaías 49,1-6             Salmo: 70 
Evangelho: João 13,21-38 

23 de março 
1ª leitura:  Isaías 50,4-9            Salmo: 68 
Evangelho: Mateus 26,14-25 

24 de março 
CEIA do 
SENHOR 

1ª leitura: Êxodo 12,1-14          Salmo:  68 
2ª leitura: 1 Coríntios 11,23-26 
Evangelho: João 13, 1-15 

25 de março 
PAIXÂO e 
MORTE do 

SENHOR 
(Jejum) 

1ª leitura: Isaías 52, 13-53  
Salmo: 30 
2ª leitura: Hebreus 4,14-16 
Evangelho: João 18,1-42 

26 de março 
VÍGILIA 
PASCAL 

1ª leitura: Genesis 22, 1-18      
 Salmo: 29 
2ªleitura: Romanos 6,3-11             
Evangelho: Lucas 24,1-12 
 

 

Hora da Celebração do Domingo de Ramos: 9h15 



TRÍDUO PASCAL 

          

Mergulhados na infinita bondade de Deus, buscando a conversão do 
coração como proposta de vida, tentando mudar nossas atitudes e anseios, 
chegamos mais uma vez às celebrações da Semana Santa, a semana dos 
cristãos, a semana especial, enfim, a mais significativa das semanas. 
 

Procura viver estes dias participando nas celebrações da tua paróquia. 
 

 

QUINTA-FEIRA SANTA - Dia do mandamento 
novo; do ministério da doação; do Lava-
pés.  Ele, o Mestre, deu testemunho do que 
dizia, veio para servir. 
 

Neste pão partido 
Reconheço a tua presença. 

Neste sangue oferecido, vejo a tua 
vida dada em amor. 

Estás aqui. Lavando os pés, 
perdoando os pecados. 

Abrindo horizontes ao nosso amor. 
 Obrigado por tudo. 

Obrigado por Ti. 
 

 
 
 
 
 
 
Horário da celebração: 17h 

 

TRÍDUO PASCAL 

 

SEXTA-FEIRA SANTA - Amor levado 
ao extremo;  entrega; sofrimento; 
morte. Adoramos 
o madeiro e o 
beijamos porque 
ele, o madeiro da 
dor, é sinal de 

glória. Nele adoramos aquele que viverá, que 
ressurgirá da morte e nos libertará a todos.  

 
 
 

Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento. 
 
Horário da Celebração: 15h00 na Capela de São Pedro. 
 

Adoração das 14h às 15h.          
 

 
SÁBADO SANTO - Saudade; 
esperança;  vigília; luz; Vitória; Vida. A tarde 
chega, a noite cai. É hora da Vigília das 
Vigílias, como dizia Santo Agostinho, da luz 
das luzes, do poder da vida sobre a morte. 
Afinal, ressuscitado e vivo é o nosso Deus.  
 
 
“Hão de chorá-lo como se chora o filho 
único.” 

 
Horário da celebração: 20h 

 



PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO 

                                                 João 20, 1-9 

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 outro 

discípulo que Jesus amava 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.  

                             Palavra da Salvação.  

Algo acontece. 
O cadáver de Jesus não está onde deveria. 
Muitas perguntas na cabeça dos discípulos. A pouca fé que têm ainda não chega 
para perceber a força do amor que há em Deus 

 
 

Aleluia, Senhor. Tu és surpresa constante. 
O teu amor é maior que a morte. 

A tua ternura é mais forte do que o desamor.  
A tua misericórdia é potente 

Para mudar tudo e todos.  
Tu ressuscitas Jesus e dás a cada um de nós 

Uma grande esperança e alegria.  
Obrigado, Deus da vida e do amor. 

PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO 

 

«Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos 

onde O puseram» 

 

 Obra de misericórdia 
 

Rezar a Deus pelos vivos e defuntos- Rezamos a Deus pelos nossos 
familiares e amigos e pelos que já partiram deste mundo. Pedindo que todos vivam 
na Misericórdia de Deus. 

 

 Cantinho de oração 
 

Esta semana colocamos uma fita branca na cruz do nosso cantinho de 
oração, como símbolo da alegria, da vitória e da pureza de Deus. 

_____________________________________________ 
 

Um símbolo da Páscoa a conhecer:  
 

O Cordeiro de Deus (Agnus Dei)  
 

O cordeiro é o símbolo mais antigo da Páscoa, é o símbolo da aliança feita 
entre Deus e o povo judeu na Páscoa da antiga lei. Moisés, 
escolhido por Deus para libertar o povo judeu da 
escravidão dos faraós, comemorou a passagem para a 
liberdade, imolando um cordeiro. Para os cristãos, o 
cordeiro é o próprio Jesus, Cordeiro de Deus, que foi 
sacrificado na cruz pelos nossos pecados, e cujo sangue nos 
redimiu: "morrendo, destruiu a nossa morte, e 
ressuscitando, restituiu-nos a vida". É a nova Aliança de 
Deus realizada pelo Seu Filho, agora não só com um povo, 
mas com todos os povos. 

 

                                                         Hora da Celebração: 9h15 
 



DOMINGO da DIVINA MISERICÓRDIA 

       A 22 de fevereiro de 1931, Jesus Cristo apareceu à jovem 
religiosa de nome Irmã Faustina (Helen Kowalska), em 
Cracóvia, Polónia. 
       A essa humilde freira, Jesus trouxe uma maravilhosa 
mensagem de Misericórdia para toda a humanidade.  A Irmã 
Faustina conta no seu diário:  
 

"À noite, quando eu estava em minha cela, percebi a presença do Senhor Jesus 
vestido de uma túnica branca. Uma mão estava levantada a fim de abençoar, a 
outra pousava na altura do peito. Da abertura da túnica no peito saíam dois 
grandes raios, um vermelho e outro pálido. Em silêncio eu olhei intensamente para 
o Senhor; minha alma estava tomada pelo espanto, mas também por grande 
alegria. Depois de um tempo, Jesus me disse: 'Pinta uma imagem de acordo com o 
que vês, com a inscrição, 'Jesus, eu confio em Vós. Prometo que a alma que venerar 
esta Imagem não perecerá.' "Os dois raios representam o Sangue e a Água.  

Jesus, também, ensinou à Irmã Faustina o Terço da Divina Misericórdia, 
uma oração especial usando as contas do rosário.  

O Papa João Paulo II reconheceu a santidade da Irmã Faustina, e decretou 
o segundo domingo da Páscoa como dia da Divina Misericórdia. 

 Na catequese: 

No dia 2 de abril, as crianças, jovens da catequese acompanhados pelas 
famílias são convidados a participar na eucaristia fazendo uma entrega da vida ao 
Senhor, que é a própria Misericórdia. Entregando a vida à Divina Misericórdia - ao 
próprio Jesus Cristo - a pessoa se torna instrumento da Sua Misericórdia para com 
os outros, assim podendo vivenciar o mandamento Bíblico: 

«Sede misericordiosos como também vosso Pai é misericordioso.»  
                                                                         (Lucas 6:36) 

 No cantinho de oração: 

Somos todos convidados a levar para a eucaristia no dia 2 de abril, uma 
imagem ou gravura de Jesus da misericórdia, que será benzida para depois ser 
colocada no cantinho de oração em casa. 

 
 
 

MENSAGEM DO SANTO PADRE FRANCISCO  
PARA A QUARESMA DE 2016 

«“Prefiro a misericórdia ao sacrifício” (Mateus 9, 13).  
              As obras de misericórdia no caminho jubilar» 

 

Na Bula de proclamação do Jubileu, fiz o convite para que «a Quaresma 

deste Ano Jubilar seja vivida mais intensamente como tempo forte para celebrar 

e experimentar a misericórdia de Deus» (…) expressei o desejo de que «o povo 

cristão reflita, durante o Jubileu, sobre as obras de misericórdia corporal e 

espiritual. Será uma maneira de acordar a nossa consciência, muitas vezes 

adormecida perante o drama da pobreza, e de entrar cada vez mais no coração 

do Evangelho, onde os pobres são os privilegiados da misericórdia divina» (…) 

Não percamos este tempo de Quaresma favorável à conversão! Pedimo-lo pela 

intercessão materna da Virgem Maria, a primeira que, diante da grandeza da 

misericórdia divina que Lhe foi concedida gratuitamente, reconheceu a sua 

pequenez, confessando-Se a humilde serva do Senhor. 

MENSAGEM DO PÁROCO 
 

Caros amigos, para esta Quaresma, este “tempo oportuno” que prepara 

a grande festa da Páscoa, a nossa comunidade da Lombada propõe um caminho 

de encontro com a Misericórdia de Deus, que se expresse na vivência das obras 

de misericórdia espirituais. Entramos assim na proposta do Papa Francisco: que 

“a Quaresma deste Ano Jubilar seja vivida mais intensamente como tempo forte 

para celebrar e experimentar a misericórdia de Deus”. A base para esta proposta 

é a própria caminhada litúrgica, centrando a nossa atenção nos textos do 

Evangelho de cada domingo, a partir dos quais se propõe a vivência das obras 

de misericórdia espirituais. Que Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, Mãe de 

Misericórdia, nos guarde neste tempo de reparação e silêncio, e guarde a nossa 

vida nos seus braços, nos ensine o caminho da verdade e da vida, reúna a todos 

sob a sua proteção e a todos entregue ao seu amado Filho, Jesus nosso Senhor. 

Ámen! 

Padre Hélder Gonçalves 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Lucas/VI#6:36


Registo da vivência das obras de misericórdia 

Semana 
Obra de 

Misericórdia 
O que fiz No canto de oração 

1ª 
Dar Bom 

Conselho 
 Imagem de Nossa Senhora 

2ª 
Ensinar os 

Ignorantes 

 

 

Bíblia 

3ª 
Consolar os 

tristes 

 

 

 

Planta 

4ª 
Perdoar as 

ofensas 

 

 

 

Coração 

5ª 
Corrigir os 

que erram 

 

 

Vela 

Semana 

Santa 

Suportar 

com 

paciência as 

fraquezas do 

próximo 

 

Cruz 

 

 

    

Domingo 

de 

Páscoa 

Rezar a Deus 

pelos vivos e 

pelos 

defuntos 

 

*Pano Branco na Cruz 
*Imagem de Jesus de 

Misericórdia 

 

 

VIAS SACRAS E MISSAS 

 

24 Horas para o Senhor – Adoração ao Santíssimo no dia 4 de março das 19 às 

24h e no dia 5 de março das 18 às 19h30. 

Confissões – 14 de março, às 19h30, na Capela de São Pedro. 

Dia do Pai – Missa às 19h30, na Capela de São Pedro. 
 

SEMANA SANTA 

Dia Hora Local 
12 de fevereiro 19h30 Capela de São Pedro 

19 de fevereiro 19h30 Capela de São Pedro 

26 de fevereiro 19h30 Fonte dos Almocreves 
Não há missa. 

4 de março 19h30 Capela de São Pedro 
 

 

          11 de março 
 

19h00 Conjunto Habitacional do Salão 
Missa após a Via Sacra 

19 de março 18h30 Via Sacra da Catequese 

Dia Hora 
Domingo de Ramos 

Entrada de Jesus em Jerusalém como 
Senhor e Rei 
20 de março 

 

Bênção dos Ramos 
Procissão e Missa 

9h15 

Quinta-feira Santa 
Ceia do Senhor 

Instituição da Eucaristia, do Sacerdócio 
e do Mandamento Novo 

24 de março 

 
Ceia do Senhor 

17h 
Adoração até às 20h 

 

Sexta-feira Santa 
Paixão e Morte do Senhor 

25 de março 

Ação Litúrgica: 
Paixão do Senhor e Comunhão 

Via Sacra 
15h 

Sábado Santo 
Bênção do Lume Novo 

Liturgia da Palavra 
Liturgia Batismal e Eucaristia 

 26 de março 

 
 

Vigília Pascal 
20h 

Domingo de Páscoa  
Ressurreição do Senhor 

Aleluia! Cristo Ressuscitou! Aleluia! 
27 de março 

 
Procissão da Ressurreição e Missa 

9h15 



 

 

 

 
 


