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mensagem de saudação

“Não há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos”. São pa-
lavras de Jesus. São palavras que ultrapassam a voz e a escrita para se 
tornarem verdade numa cruz. A Cruz permanece o lugar da redenção 
porque é o lugar maior do amor. A Liturgia de hoje pede-nos para fazermos 
uma peregrinação: da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém ao triunfo 
absoluto do amor no sofrimento e no silêncio da Cruz.

P. Mário Campos

a Palavra deste Domingo

Antes da procissão dos Ramos: Lucas 19, 28-40
“Bendito o que vem em nome do Senhor!”

1ª Leitura: Isaías 50, 4-7
“O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, 

para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos”.

salmo 21 (22) Meu Deus, meu Deus, porque Me abandonaste?
“Não te afastes de mim, Senhor, Tu és a minha força”.

2ª Leitura: Filipenses 2, 6-11
“Obedeceu até à morte, e morte de cruz, por isso Deus O exaltou”.

evangelho: Lucas 22, 14 – 23, 56
“Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito”.
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missa nas caPeLas
 

Na próxima terça feira, dia 12, haverá celebração da missa na capela da 
Quinta da Ferraria às 19h00

ceLebRações Do TRíDuo PascaL
 

Quinta feira santa, às 21h00 – Celebração da Última Ceia do Senhor. // 
sexta feira santa, às 15h00 – Celebração da Paixão do Senhor. Logo de 
seguida: Via Sacra. // sábado de aleluia, às 22h00 – Celebração da Vi-
gília Pascal. // Domingo de Páscoa. Missa nos horários normais (08h30 e 
11h30).

ceLebRação Da Páscoa nos LugaRes
 

A seguir à Páscoa, o pároco irá celebrar a Missa das Boas Festas de Páscoa 
nos vários lugares: A celebração será às 20h30 seguida de convívio.

cumeira: dia 18 de abril, 2ª feira. // Peso: dia 19 de abril, 3ª feira. // casal da 
coita: dia 21 de abril, 5ª feira. // casal da marinha: dia 22 de abril, 6ª feira. 
// Relvas: dia 26 de abril, 3ª feira. // mata de Porto mouro: dia 27 de abril, 4ª 
feira. // Portela: dia 28 de abril, 5ª feira. // Quinta da Ferraria: dia 3 de maio, 
3ª feira. // casal das Freiras: dia 4 de maio, 4ª feira. // casal do Rio: dia 6 de 
maio 6ª feira.

à morte de Cruz… elevado acima de tudo…”. Ousemos proclamá-lo pela 
nossa vida “Cristo e Senhor para a glória do Pai”! Vivamos a Semana Santa 
na oração e na contemplação de Jesus Cristo, a essência do nosso ser e da 
comunhão de irmãos em Igreja!

(Excerto retirado do site Dehonianos)



Refletindo com o Papa

“Hoje recordamos as aclamações da entrada de Jesus em Jerusalém 
e a humilhação de Jesus na cruz, os gritos festosos e o encarniçamento 
feroz. Todos os anos, este duplo mistério acompanha a entrada na Semana 
Santa com os dois momentos característicos desta celebração: ao início, a 
procissão com os ramos de palmeira e de oliveira e, depois, a leitura solene 
da narração da Paixão.

Deixemo-nos envolver nesta ação animada pelo Espírito Santo, para ob-
termos o que se pede na oração: acompanhar com fé o caminho do nosso 
Salvador e ter sempre presente o grande ensinamento da sua Paixão como 
modelo de vida e de vitória contra o espírito do mal.

Jesus mostra-nos como enfrentar os momentos difíceis e as tentações 
mais insidiosas, guardando no coração uma paz que não é isolamento, não 
é ficar impassível nem fazer de super homem, mas confiante abandono ao 
Pai e à sua vontade de salvação, de vida, de misericórdia; e Jesus, em toda 
a sua missão, viu-se assaltado pela tentação de «fazer a sua obra», esco-
lhendo Ele o modo e desligando-Se da obediência ao Pai. Desde o início, na 
luta dos quarenta dias no deserto, até ao fim, na Paixão, Jesus repele esta 
tentação com uma obediente confiança no Pai.

E hoje, na sua entrada em Jerusalém, também nos mostra o caminho. 
Pois, neste acontecimento, o maligno, o príncipe deste mundo, tinha uma 
carta para jogar: a carta do triunfalismo; mas o Senhor permaneceu fiel ao 
seu caminho, o caminho da humildade.

O triunfalismo procura tornar a meta mais próxima por meio de atalhos, 
falsos comprometimentos. Aposta numa subida para o carro do vencedor. O 
triunfalismo vive de gestos e de palavras que não passaram pelo cadinho da 
Cruz; alimenta-se da comparação com os outros, julgando-os sempre piores, 
defeituosos, falhados… Uma forma subtil de triunfalismo é a mundanidade 
espiritual, que é o maior perigo, a mais pérfida tentação que ameaça a Igreja. 
Jesus destruiu o triunfalismo com a sua Paixão.

Verdadeiramente o Senhor aceitou e alegrou-se com a iniciativa do povo, 
com os jovens que gritavam o seu nome, aclamando-O Rei e Messias. O seu 
coração rejubilava ao ver o entusiasmo e a festa dos pobres de Israel, de tal 
maneira que, aos fariseus que lhe pediam para censurar os discípulos pelas 
suas escandalosas aclamações, Jesus respondeu: «Se eles se calarem, 
gritarão as pedras». Humildade não significa negar a realidade e Jesus é 
realmente o Messias, o Rei.

Mas, ao mesmo tempo, o coração de Cristo encontra-se noutro caminho, 

no caminho santo que só Ele e o Pai conhecem: aquele que vai da «condição 
divina» à «condição de servo», o caminho da humilhação na obediência «até 
à morte, e morte de cruz!». Ele sabe que, para chegar ao verdadeiro triunfo, 
deve dar espaço a Deus, e só há um modo de o fazer: o despojamento, o 
esvaziamento de si mesmo. Calar, rezar, humilhar-se. Com a cruz não se 
pode negociar: abraça-se ou recusa-se. E, com a sua humilhação, Jesus 
abre-nos o caminho da fé e precede-nos nesse caminho.

Atrás d’Ele, a primeira que o percorreu foi a sua Mãe, Maria, a primeira 
discípula. A Virgem e os santos tiveram que padecer para caminhar na fé e 
na vontade de Deus. No meio dos acontecimentos duros e dolorosos da vida, 
responder com a fé custa um particular aperto do coração (…) Na Semana 
Santa, entramos na hora de Deus. E, na hora em que Deus entra na batalha 
é preciso deixá-lo agir. E enquanto esperamos que o Senhor venha e acalme 
a tempestade, com o nosso testemunho silencioso e orante, demos a nós 
mesmos e a todos a «razão da esperança que está em nós». Isto ajudar-nos-á 
a viver numa santa tensão entra a memória das promessas, a realidade do 
encarniçamento palpável na cruz e a esperança da ressurreição.”

(De uma reflexão do Papa sobre o Evangelho de hoje).

Para conversar em família e com os amigos:

1. Qual das leituras deste domingo te inspira mais? Porquê?
2. Quando olhas para a Cruz, que pensamentos e sentimentos despertam em ti? 
3. Que podes fazer para aliviar o sofrimento dos outros?

Proposta da semana: Semana do “silêncio e da cruz”. Proponho um 
momento diário de silêncio diante de uma cruz ou crucifixo meditando sobre 
o sentido da vida e da ressurreição.

Palavra para o Caminho…

«Hossana! Crucifica-O!…» Gritos de alegria! Gritos de ódio!… A mesma 
multidão! E o nosso grito hoje? Somos discípulos de Jesus quando tudo vai 
bem… e prontos a negá-l’O quando nos sentimos comprometidos com Ele? 
Durante a Semana Santa, tomemos o tempo de parar com Paulo a fim de 
revivificar a nossa fé em “Cristo Jesus imagem de Deus… abaixando-Se até 


