
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.
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PALAVRA DE DEUS
LEITURA I ISAÍAS 50, 4-7
SALMO RESPONSORIAL  SALMO 21 (22)

LEITURA II FILIPENSES 2, 6-11
EVANGELHO 22, 14 – 23, 56

        PAI, EM TUAS MÃOS PAI, EM TUAS MÃOS 
ENTREGO O MEU ESPÍRITO”ENTREGO O MEU ESPÍRITO”

DOMINGO DE RAMOS 
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SEMANA SANTA
Segunda-feira, dia 11 de Abril, 21h | VIA SACRA
Se as condições meteriológivas permitirem faremos o percurso meditando os 
passos de Jesus deste a nossa Igreja Paroquial até ao Parque 1o Dezembro em 
Fafe. Em Caso de chuva faremos a mesma meditação na igreja Nova de Fafe.

Terça-feira, dia 12 de Abril, 

17h |  CONFISSÕES

18h | EUCARISTIA

21H | CONCERTO DE SEMANA SANTA NA IGREJA NOVA
Apresentase a concerto a soprano Carla Caramujo e o ensemble Barroco La Nave 
Va

Quinta-feira, dia 14 de Abril, 21h30 | EUCARISTIA DA CEIA DO SENHOR

Sexta-feira, dia 15 de Abril, 18h30 | CELEBRAÇÃO DA PAIXÃO

Sábado, dia 16 de Abril, 21h30 | VIGÍLIA PASCAL 
Rosária Ferreira Mendes, mc. marido e filhos 
Armindo Costa e Clementino Costa, mc. Emília Magalhães 
Maria da Conceição Soares, Bernardino Freitas Soares e pais de Maria das 

Dores Soares 
Albano Pereira e Maria Gonçalves, mc. filhos  

Domingo, dia 17 de Abril, 19h | EUCARISTIA DIA DE PÁSCOA
Povo
António Mendes e Joaquina Freitas, mc. filha 
Pais, sogros e padrinhos de Maria Aurora Soares Monteiro 
João de Barros e Arminda Cunha, mc. filho Carlos e neto Bruno 
Mãe, sogro, madrinha, avós e familiares de Natália Gonçalves 
Joaquim da Costa e Maria de Jesus Vaz, mc. filho António Joaquim 
João Fernandes, Lucinda Lopes e Bernardino Fernandes, mc. Joana Fernandes 
Pais, sogros, irmãos e familiares de Maria Deolinda Castro Freitas 
Joaquim Carvalho Batista, Manuel Gonçalves, Emília Gonçalves, sogros e avó, mc. 

esposa e filho 
Pais, sogros e irmãos de Clementino Mendes  
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ITINERÁRIOS DOS COMPASSSOS PASCAIS 2022
Como já anunciamos vamos este ano introduzir um terceiro compasso para que os 
percursos sejam feitos mais calmamente. Pedimos a vossa maior atenção para os 
percursos previstos. Sendo o primeiro ano apelamos à compreensão de todos para 
os ajustes que possam vir a ser necessários.
Indicamos os responsáveis por cada compasso para que possam tirar alguma dúvida 
durante esta semana.
Está previsto iniciar as 9h30 e terminar às 18h30 junto ao cruzeiro para a procissão 
até à Igreja onde celebraremos às 19h a missa do dia de Páscoa. Faremos pausa para 
almoço entre as 12h30 e as 14h30.

COMPASSO 1
MANHÃ
Sai da Igreja pela rua da Igreja até à avenida de Santa Comba. Segue em direção 
a Fafe fazendo a travessa Fidalgo da luz, rua Tileiras da Torre e entra na rua do 
Pinheiro Manso. Volta para a avenida de Santa Comba até à rua de Calvelos. Depois 
volta para travessa da Corredoura e termina a parte da manhã junto à Doce Retiro.

TARDE
Inicia na rua de Fornelo, travessa de Fornelo, volta a rua de Fornelo, rua Fidalgo 
da Luz, urbanização do Rielho, volta à rua Fidalgo da Luz e segue pela avenida de 
Santa Comba em direção ao Cruzeiro, travessa do Cruzeiro, rua das Veigas e Rua 
do Cruzeiro voltando à avenida de Santa Comba.

RESPONSÁVEL: António Fernandes (figuieiras)

COMPASSO 2 
MANHÃ
Começa na Rua Fidalgo da Luz, n. 357, segue pela rua da panelada até à ACR, rua da 
Quintã, travessa da Panelada, rua da panelada (até à pré-escola) vai para Rua da 
Boavista (no 145) e termina no no 74.

TARDE
Inicia na rua da Panelada (n0 38), Urbanização do Monte, travessa das Vinhas, volta 
para a rua da panelada em direção à rua do Monte, travessa do Monte, rua do 
Monte, rua das Vinhas, rua do Vale Escuro, travessa do Vale Escuro, travessa de 
Cimo de Vila e avenida de Sant Comba em direção ao Cruzeiro.

RESPONSÁVEL: Carlos Batista
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COMPASSO 3
MANHÃ
Sai da Igreja pela rua do Assento, rua dos Ferreiros, rua dos Tojais, rua da Escola 
(cemitério), Urbanização da Escola, Rua das Veigas (até n0 106), rua da Escola, 
Travessa da Fervença, rua da Fervença, rua Cimo da Vila (no 21 e 75), rua Outeiro do 
Casal, rua das Pereirinhas, rua do Cimo de Vila e termina na rua do Paço (Quinta 
do Minhoto).

TARDE
Inicia na rua Casas Novas no 79, travessa das Casas Novas, Avenida de Santa Comba, 
Urbanização Monte de Além, rua das Mimosas, rua de Monte Além, Urbanização da 
Pedreira, rua do Ribeiro e termina na rua Fonte Fria.

RESPONSÁVEL: Carlos Castro

ORIENTAÇÕES PARA RECEBER O 
COMPASSO PASCAL

A Conferência Episcopal Portuguesa estabelece: «pode-se retomar a visita pascal, 
omitindo-se o beijo à cruz». Como fomos dizendo, este ano a Visita Pascal será 
retomada, mas de um modo não exatamente igual. Assim sendo:

1Os 3 compassos paroquiais no dia de Páscoa anunciarão de casa em casa a 
Ressurreição de Jesus Cristo;

2Cada Compasso Pascal poderá entrar nas casas das famílias e ali realizar a 
oração proposta, convidando os presentes a participar ativamente (é conveniente 

que todos utilizem a máscara, evitando retirá-la em qualquer momento da visita/
oração);

3A veneração à Cruz farse-á não pelo «tradicional» beijo, mas através de um gesto 
simples do olhar, de uma vénia, de uma inclinação mais profunda.


