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DOMINGO DE RAMOS

Isaías 50, 4-7
Salmo 21 (22)

Filipenses 2, 6-11
Lucas 22, 14 – 23, 56

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Permitir a 
renovação, a 

partir da oração 
do exame de 
consciência

A caminhada com Jesus Cristo ‘até 
Jerusalém’ chega à última etapa: 
eis-nos no início da Semana Santa, 
o Domingo de Ramos (Ano C). 
Aclamamos o servo que, pela morte e 
ressurreição, nos faz participantes do 
amor e da vida. Nele, reconhecemos 
«o Rei que vem em nome do Senhor». 
Ele, «que era de condição divina [...] 
tornou-se semelhante aos homens». 
Ele vem dizer «uma palavra de alento 
aos que andam abatidos». Nele, no 
seu sangue, é selada para sempre a 
relação entre Deus e a Humanidade: 
«Este cálice é a nova aliança no meu 
Sangue, derramado por vós». Desde 
então, o sinal da cruz torna-se o 
ponto da salvação. Agradecido, «hei 
de falar do vosso nome aos irmãos», 
hei de proclamar a vitória do amor 
e da vida.

A decisão de seguir em frente 
renovado pelo amor: eis o quinto e 
último passo. «Propor emenda com 
a sua graça», diz Santo Inácio, é o 
propulsor do crescimento espiritual. 
Olho para diante, para a renovação, e 
projeto a graça dos passos anteriores 
sobre esse novo tempo. Este exercício 
permite que o passado (do primeiro 
ao quarto passo) ilumine o futuro 
(quinto passo). Certo de chegar à 
autêntica ‘páscoa’. Podem até ser 
decisões aparentemente pequenas, 
mas com enorme potencial, como 
uma palavra de alento ou um gesto 
de gratidão. A prática quotidiana da 
oração do exame fortalece a decisão 
de seguir em frente por entre as 
complexidades da vida com uma paz 
e confiança cada vez mais profundas.

“A nova aliança “A nova aliança 
no meu Sangue”no meu Sangue”

‘Das cinzas, a vida’, ‘série’ 
em laboratoriodafe.pt

Renovação
A oração cristã não é uma ideologia 
ou um solilóquio. A oração cristã é 
relacional, parte do colóquio com 
Deus, para incarnar no nosso estilo 
de vida. À maneira de Jesus Cristo, 
cuja nova aliança é selada com o 
seu sangue, isto é, com impacto 
real e visível na sua carne, de modo 
semelhante é a nossa relação com 
Deus. Só quando entranha no nosso 
‘sangue’, isto é, só quando se vê no 
agir, é que a oração é cristã. Santa 
Teresa do Menino Jesus dizia que Deus 
nos acompanha, dá-nos a coragem 
para avançarmos de vitória em vitória.
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ORAÇÃO NA VISITA PASCAL [em cada casa]
A cruz é colocada no centro dos presentes e 

todos são convidados a fixar nela o seu olhar.
[Presidente] Paz a esta casa e a todos 

os que nela habitam!
[Todos] Aleluia, Aleluia!
Todos fazem uma inclinação à cruz, enquanto 

o presidente faz a aspersão com água benta, 
cada pessoa faz sinal da cruz sobre si.

[Leitor] Escutai, irmãos, o anúncio do 
Evangelho da Esperança segundo São 
Marcos: O Anjo disse às mulheres:  “Não 
vos assusteis! Buscais a Jesus de Nazaré, o 
Crucificado? Ressuscitou; não está aqui.”

[Presidente] Aclamemos Cristo 
Ressuscitado, dizendo: 

 Glória ao Ressuscitado! Aleluia!
[Leitor] Maria Madalena foi de 

manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro 
e viu a pedra retirada do sepulcro.

[Todos] Glória ao Ressuscitado! Aleluia!
[Leitor] Dois homens com vestes 

resplandecentes anunciam; “Não está 
aqui: ressuscitou!”

[Todos] Glória ao Ressuscitado! Aleluia!
[Leitor] Jesus diz-nos hoje: “Não temais. 

Ide anunciar aos meus irmãos que 
partam para a Galileia. Lá me verão.”

[Todos] Glória ao Ressuscitado! Aleluia!
[Presidente] Oremos. (Silêncio)
Senhor Jesus Cristo, ao contemplar a Tua 

cruz, reconhecemos que somos amados.
 Pela Tua vida e ressurreição, acolhe e 

abençoa esta e todas as famílias, faz-nos 
próximos uns dos outros, concede o 
dom da paz aos nossos dias, mostra-nos 
como caminhar juntos e envia-nos a 
semear gestos de amor. Tu que és Deus 
com o Pai na unidade do Espírito Santo.

[Todos] Ámen. Aleluia, Aleluia!
BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
Senhor Jesus, Príncipe da Paz: Tu entras 

discreto e de mansinho em nossa casa 
e na nossa família, como outrora na 
Cidade de Jerusalém. Tu queres ensinar-
nos o caminho da Paz. Que estes ramos 
de oliveira sobre a mesa, sejam o sinal da 
tua bênção e do nosso compromisso:que 
a paz ponha fim à guerra, que o amor 
vença o ódio, que a vingança dê lugar ao 
perdão. Senhor, dá-nos a Tua Paz, assim 
na Terra como no Céu!

BENÇÃO DE CASAS NOVAS
Quem desejar benzer casas novas po-

derá contactar o pároco para marcar o 
dia e hora mais conveniente. Poderei 
realizar essa benção no dia de Páscoa 
ou em outro dia a combinar.

AVISO
A Junta de Freguesia está a organizar 

um passeio para reformados a Fáti-
ma para o dia 03 de maio, quem se ir, 
terá de fazer a inscrição no dia 19 de 
abril, no salão da Junta. Por este mo-
tivo, os serviços administrativos da 
Junta de Freguesia estarão encerrados 
durante o dia. O horário do executivo 
neste dia mantem-se.

AJUDE O CENtrO SOCIAl PArOquIAl - IRS
Ao preencher a sua declaração de IRS, 

no Modelo 3, na página do Rosto - 
composição do Agregado Familiar, vá 
ao Quadro 11- consignação de 0,5% 
do IRS (sem qualquer prejuízo para si), 
escolha o opção “Instituição particular 
de solidariedade social ou pessoa cole-
tiva de utilidade pública” e coloque o 
NIF - 506 450 210, assinalando IRS.

CAMINHADA QUARESMA - PÁSCOA 
-domingo de Ramos

Ponto de esfoRço - CuIDAr DAS DECISõES

Cuidar das decisões é ato de inteligência. 
Todos os dias tomamos decisões, 
fazemos escolhas, umas insignificantes, 
outras mudam a nossa vida e até a vida 
dos outros. E não precisamos estar em 
lugares de decisão. O nosso quotidiano 
traz-nos a toda a hora coisas para 
decidir. O que hoje escolhermos 
condicionará o futuro, quer negativa 
quer positivamente. Não cuidar 
das decisões é não cuidar do nosso 
futuro. Contudo, é difícil tomar uma 
decisão. Não sabemos o que decidir. 
É importante, por isso, dar tempo ao 
tempo para discernir bem e ponderar 
cada passo a dar. Importa, então, ser 
confiante e responsável. Basear-se 
na experiência pessoal ou de outros 
e também ousar arriscar. Uma boa 
decisão passa sempre por uma boa 
oração, isto é, apresentar a Deus a 
nossa dificuldade permite-nos fazer 
o discernimento a partir do Espírito 
Santo e da mensagem do Evangelho. 
Cuidemos das decisões.

QuaRta, 13 / abRil > 19h / P. da gRaça

quINtA, 14 / ABrIl > 19h / MOStEIrO
Ceia do Senhor, Com o Lava-péS

António Peixoto de Araújo e esposa 
m.c. filha Conceição; José Joaquim 
Costa Vilaça m.c. cunhado Manuel 
Gonçalves; Olívia Barbosa Duarte 
m.c. filhas; Manuel Joaquim Fernandes 
Coelho m.c. filha Joaquina; António 
José da Cunha Pires m.c. família; 
Domingos Loureiro Gomes e esposa 
m.c. filhos; Armindo da Silva Correia 
(aniv.) m.c. família

sexta, 15 / abRil > 19h / P. da gRaça
CeLebração da paixão do Senhor

 Donativo para os Lugares Santos

SáBADO, 16 / ABrIl > 21h / MOStEIrO
CeLebração da vigíLia paSCaL

Trazer uma vela de casa, se possível a do seu batismo

DOMINGO DE PÁSCOA
da reSSurreição do Senhor

Colocar em casa uma cruz florida, com vista para o exterior.

domingo, 17 / abRil > 7h /P. da gRaça

DOMINGO, 17 / ABrIl> 8h / CAP.SrA DO Ó
Em honra da Sagrada Família m.c. 

associados; Américo Ferreira Guerra 
Fontes, filho António e família m.c. 
Família; Manuel Pereira de Castro e 
esposa e Cândida Fernandes Nogueira 
m.c. família; António Correia da Silva 
e esposa m.c. filha Glória e genro

DOMINGO, 17/abRil> +/-18h30 /caP. sRa gRaça

DOMINGO, 17/ABrIl > +/-  19h30 / MOStEIrO
Pelo Povo

lEItOrES
DIA 16 / ABrIl [mosteiRo]

Leitores - Tibães e Padim da Graça
DIA 17 / ABrIl [caPela]

Leitores - a designar
DIA 17 / ABrIl [mosteiRo]

Leitores - Elementos do Compasso 

Santa, FeLiz e FeCunda páSCoa 
vivida em FamíLia e Comunidade

Pe Francisco Marcelino
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