
Semana Santa 
Domingo de Ramos 

28 de março 
 
11.00 – Bênção dos Ramos, seguida de 
Eucaristia. 
 
17.30 – Bênção dos Ramos, seguida de 
Eucaristia. 
 
 
 

 
 
 

Segunda Feira Santa 
29 de março 

 

17.00 – Via Crucis na igreja matriz 
17.30 – Eucaristia  
 
 

Terça Feira Santa 
30 de março 

 
17.00 – Via Crucis na igreja matriz 
17.30 – Eucaristia  
 
 

Quarta Feira Santa 
31 de março 

 

17.00 – Via Crucis na igreja matriz 
17.30 – Eucaristia  
21.00 –Celebração Penitencial na Igreja Matriz 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TRÍDUO PASCAL 
 

Quinta Feira Santa 
1 de abril 

 
21.00 – Na igreja matriz 
Missa Vespertina da Ceia do Senhor, com 
Adoração da Eucaristia. 
 
“Eu recebi do Senhor o que também vos 
transmiti: o Senhor Jesus, na noite em que ia 
ser entregue, tomou o pão e, dando graças, 
partiu-o e disse: “Isto é o Meu corpo, entregue 
por vós. Fazei isto em memória de Mim”. Do 
mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e 
disse: “Este cálice é a Nova Aliança no Meu 
sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o 
em memória de Mim.” (1 Cor 11,23-25) 
 

 
Sexta Feira Santa 

2 de abril 
 
 
15.00 – Na igreja matriz 
Proclamação da Paixão, Oração Solene, 
Adoração da Cruz e Comunhão Eucarística. 
21.00 – Via Sacra na igreja matriz. 
 
 
 
 
 
 

 
Sábado Santo 

3 de abril 
 

 
Vigília Pascal 

 
22.00 – Na igreja matriz 
Bênção do Lume Novo e do Círio Pascal; 
Procissão da Luz Precónio Pascal; Liturgia da 
Palavra; Liturgia Batismal e Liturgia Eucarística 
 
 

 
 

Domingo de Páscoa  
4 de abril 

 
 

Dia da Ressurreição e da Vida 
 

11.00 – Eucaristia  
 
“O acontecimento da morte e ressurreição de 
Cristo é o coração do Cristianismo, o ponto 
central e fundamental da nossa fé, o poderoso 
impulso da nossa certeza, o vento forte que 
afugenta toda a angústia e incerteza, a dúvida e 
o calculismo humano.“  (Bento XVI) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ide... 
 
Ponhamo-nos, pois, no caminho dos discípulos 
de Emaús, e vejamos que a Ceia do Senhor é 
oferta de vida e lembra que todos são 
convidados a participar no Banquete da Vida. 
Mais, aprendamos que comungar o Corpo do 
Senhor é comprometer-se a retomar o milagre 
do Pão: o milagre da solidariedade, da 
fraternidade e da partilha. 
 

 
Procurar-Te é amar-Te 
 
 

Meu Deus, afastar-me de Ti é cair, 
voltar para Ti é levantar-me,  
permanecer em Ti é construir em terreno 
firme. 
 

Afastar-me de Ti é morrer,  
voltar para Ti é ressuscitar,  
habitar em Ti é viver. 
 
Ninguém Te perde, sem ser enganado,  
ninguém Te procura, sem ser chamado,  
ninguém Te encontra, sem ser 
purificado. 
 
Deixar-Te é perder-me,  
procurar-Te é amar-Te,  
ver-Te é ter-Te. 
 
 

A fé leva-nos a Ti,  
a esperança conduz-nos a Ti, 
O amor une-nos a Ti. Ámen.  
                                    (Stº Agostinho) 

 
Christus Vivit 

 
 
1.“CRISTO, NOSSA ESPERANÇA, ESTÁ VIVO e é a 
mais formosa juventude deste mundo. Tudo 
aquilo que Ele toca torna-se jovem, faz-se 
novo, enche-se de vida. Então, as primeiras 
palavras que quero dirigir a cada um dos 
jovens cristãos são: Ele vive e quer-te vivo!  
 
2. Ele está em ti, Ele está contigo e nunca se 
vai embora. Por mais que tu te afastes, lá está 
o Ressuscitado, chamando-te e esperando-te 
para recomeçar. Quando te sentires 
envelhecido pela tristeza, pelos rancores, pelos 
medos, pelas dúvidas ou pelos fracassos, Ele 
estará presente para te devolver a força e a 
esperança.” In Exortação Apostólica Pós 
Sinodal Christus Vivit  
 
                                            Papa Francisco 
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