
DOMINGO Domingo de Ramos na 
Paixão do Senhor. Is 50, 4-7; Flp 2, 6-11; 
Mt 26, 14 – 27, 66 ou Mt 27, 11-54
SEGUNDA-FEIRA DA SEMANA 
SANTA Is 42, 1-7; Jo 12, 1-11
TERÇA-FEIRA DA SEMANA SANTA  
Is 49, 1-6; Jo 13, 21-33. 36-38
QUARTA-FEIRA DA SEMANA SANTA 
Is 50, 4-9a; Mt 26, 14-25
QUINTA-FEIRA DA SEMANA SANTA  
Manhã: Is 61, 1-3a. 6a. 8b-9p 1, 5-8;  
Lc 4, 16-21
Tarde: Missa Vespertina da Ceia do 
Senhor: Ex 12, 1-8. 11-14; 1 Cor 11,  
23-26; Jo 13, 1-15
SEXTA-FEIRA DA SEMANA SANTA 
Paixão do Senhor . Is 52, 13-53, 12;  
Hebr 4, 14-16-5, 7-9; Jo 18, 1-19, 42
SÁBADO Vigília Pascal. Gen 1, 1-2, 2  
ou Gen 1, 1. 26-31a,  Gen 22, 1-18 ou 
Gen 22,1-2. 9a. 10-13. 15-18; Ex 14,  
15-15, 1; Is 54, 5-14; Is 55, 1-11;  
Bar 3, 9-15. 32-4, 4; Ez 36, 16-17a. 18-28;  
Rom 6, 3-11; Mc 16, 1-8
PRÓXIMO DOMINGO Domingo da 
Páscoa da Ressurreição do Senhor. Missa 
do Dia Act 10, 34a. 37-43; Col 3, 1-4 ou  
1 Cor 5, 6b-8; Jo 20, 1-9; Mt 26, 14 – 27, 
66 ou Mt 27, 11-54
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Um burrinho foi o meu trono

¶ A vida cristã jamais se reduziu a um entrançado 
aflitivo de obrigações, que deixa a alma 
submetida a uma tensão exasperante. 
Amolda-se às circunstâncias individuais como 
uma luva à mão, e pede que no exercício das 
nossas tarefas habituais, nas grandes e nas 
pequenas, com a oração e a mortificação, não 
percamos jamais o “ponto de mira” sobrenatural. 
Pensai que Deus ama apaixonadamente as suas 
criaturas...
 O teu corpo é como um burrico - um burrico foi 
o trono de Deus em Jerusalém - que te leva ao 
lombo pelas veredas divinas da terra: é preciso 
dominá-lo para que não se afaste das sendas de 
Deus, e animá-lo para que o seu trote seja tão 
alegre e brioso quanto é possível esperar de um 
jumento.     JOSEMARIA ESCRIVÁ, AMIGOS DE DEUS

Naquele tempo, Jesus foi levado à presença do 
governador Pilatos, que lhe perguntou:  R “Tu és o 
Rei dos judeus?”   N Jesus respondeu:   J “É como 
dizes”.   N Mas, ao ser acusado pelos príncipes dos 
sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-
Lhe então Pilatos:   R “Não ouves quantas acusações 
levantam contra Ti?”   N Mas Jesus não respondeu 
coisa alguma, a ponto de o governador ficar muito 
admirado. Ora, pela festa da Páscoa, o governador 
costumava soltar um preso, à escolha do povo. Nessa 
altura, havia um preso famoso, chamado Barrabás. 
E, quando eles se reuniram, disse-lhes Pilatos:    
R “Qual quereis que vos solte? Barrabás, ou Jesus, 
chamado Cristo?”.   N Ele bem sabia que O tinham 
entregado por inveja. Enquanto estava sentado 
no tribunal, a mulher mandou-lhe dizer:   R “Não 
te prendas com a causa desse justo, pois hoje sofri 
muito em sonhos por causa d’Ele”.   N Entretanto, os 
príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram 
a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer 
Jesus. O governador tomou a palavra e perguntou-
lhes:   R“Qual dos dois quereis que vos solte?”.   N Eles 
responderam:   R “Barrabás”.   N Disse-lhes Pilatos:   
R “E que hei-de fazer de Jesus, chamado Cristo?”.    
N Responderam todos:   R “Seja crucificado”.    
N Pilatos insistiu:   R “Que mal fez Ele?”.   N Mas 
eles gritavam cada vez mais:   R “Seja crucificado”.    
N Pilatos, vendo que não conseguia nada e 
aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou 
as mãos na presença da multidão, dizendo:    
R “Estou inocente do sangue deste homem. Isso 
é lá convosco”.   N E todo o povo respondeu:    
R “O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos 
filhos”.   N Soltou-lhes então Barrabás. E, depois 
de ter mandado açoitar Jesus, entregou-lh’O para 
ser crucificado. Então os soldados do governador 
levaram Jesus para o pretório e reuniram à volta d’Ele 
toda a coorte. Tiraram-Lhe a roupa e envolveram-
n’O num manto vermelho. Teceram uma coroa de 
espinhos e puseram-Lha na cabeça e colocaram 
uma cana na sua mão direita. Ajoelhando diante 
d’Ele, escarneciam-n’O, dizendo:     R “Salve, Rei 
dos judeus!”.   N Depois, cuspiam-Lhe no rosto e, 
pegando na cana, batiam-Lhe com ela na cabeça. 
Depois de O terem escarnecido, tiraram-Lhe o 
manto, vestiram-Lhe as suas roupas e levaram-n’O 
para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um 
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EVANGELHO DESTE DOMINGO
Mt 27, 11-54 (Forma breve)

Hyppolyte Flandrin, jesus montado num burro

homem de Cirene, chamado Simão, e requisitaram-
no para levar a cruz de Jesus. Chegados a um lugar 
chamado Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário, 
deram-Lhe a beber vinho misturado com fel. Mas 
Jesus, depois de o provar, não quis beber. Depois 
de O terem crucificado, repartiram entre si as suas 
vestes, tirando-as à sorte, e ficaram ali sentados a 
guardá-l’O. Por cima da sua cabeça puseram um 
letreiro, indicando a causa da sua condenação: 
“Este é Jesus, o Rei dos judeus”. Foram crucificados 
com Ele dois salteadores, um à direita e outro 
à esquerda. Os que passavam insultavam-n’O e 
abanavam a cabeça, dizendo:   R “Tu que destruías 
o templo e o reedificavas em três dias, salva-Te a 
Ti mesmo; se és Filho de Deus, desce da cruz”.   N 
Os príncipes dos sacerdotes, juntamente com 
os escribas e os anciãos, também troçavam d’Ele, 
dizendo:   R “Salvou os outros e não pode salvar-
Se a Si mesmo! Se é o Rei de Israel, desça agora da 
cruz e acreditaremos n’Ele. Confiou em Deus: Ele 
que O livre agora, se O ama, porque disse: ‘Eu sou 
Filho de Deus’”.   N Até os salteadores crucificados 
com Ele O insultavam. Desde o meio-dia até às três 
horas da tarde, as trevas envolveram toda a terra. 
E, pelas três horas da tarde, Jesus clamou com voz 
forte:   J “Eli, Eli, lemá sabactáni?”,   N que quer dizer: 
“Meu Deus, meu Deus, porque Me abandonastes?”. 
Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram:   R 
“Está a chamar por Elias”.   N Um deles correu a 
tomar uma esponja, embebeu-a em vinagre, pô-
la na ponta duma cana e deu-Lhe a beber. Mas os 
outros disseram:   R “Deixa lá. Vejamos se Elias vem 
salvá-l’O”.   N E Jesus, clamando outra vez com voz 
forte, expirou.   N Então, o véu do templo rasgou-
se em duas partes, de alto a baixo; a terra tremeu 
e as rochas fenderam-se. Abriram-se os túmulos e 
muitos dos corpos de santos que tinham morrido 
ressuscitaram; e, saindo do sepulcro, depois da 
ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa 
e apareceram a muitos. Entretanto, o centurião 
e os que com ele guardavam Jesus, ao verem o 
tremor de terra e o que estava a acontecer, ficaram 
aterrados e disseram:   R “Este era verdadeiramente 
Filho de Deus”.



SOU DA PÁSCOA PELA PAIXÃO
Eunice Lourenço, 2022

¶  Sou da Páscoa. 
Mas o meu dia litúrgico preferido é Sexta-feira San-
ta, o dia da igreja despida, nua, sem toalhas nem 
flores, o dia sem Missa, o dia da Cruz, o dia da Pai-
xão. O dia sem o qual não há Páscoa.
¶  Talvez porque compreendo o Tríduo Pascal 
como uma só celebração, talvez porque sei que, 
como Madalena, verei o Senhor no jardim do se-
pulcro e, como Tomé, irei exclamar “Meu Senhor e 
meu Deus”  ou, simplesmente, porque conheço o 
fim da história e sei que a cruz é sempre gloriosa, 
este é o meu dia e é sempre para a cruz que se 
viram os meus olhos.
¶  Foi numa Sexta-feira Santa que ouvi do padre 
Ricardo o que já sabia, mas precisava que alguém 
dissesse: “Isso só se resolve com alguma forma de 
consagração.”  Isso era a minha inquietação e o 
meu desejo de maior intimidade com Deus.
¶  É a olhar para a cruz que me encontro plena-
mente amada. É a contemplá-la que, várias vezes, 
O escolhi enquanto outras mãos estavam nas mi-
nhas. E foi também a olhar para ela que por vezes 
O traí. E a beijá-la, com os meus lábios nos pregos 
dos pés do meu Senhor, me reconciliei e chorei 
com a gratuitidade do perdão. E é sempre a per-
manecer junto dela que sei onde devo estar e a 
quem pertenço. É nela – a árvore fecunda e reful-
gente que é tálamo, trono e altar – que aprendi e 
me sustento para servir e amar.
¶  Celebrar a Paixão é entrar no mistério pascal. 
É ler o Servo de Deus de Isaías e perceber que ser-
vir é participar na missão redentora de Jesus; ainda 
que a obediência implique dor e sofrimento, o Ser-
vo conhece o seu Amor. 
É ouvir o salmo 30 e entregar-me, com Jesus, sem 
reservas no abandono ao Pai. 
É escutar a Epístola aos Hebreus e compreender 
que o Servo de Deus é também o Sumo Sacerdote, 
Aquele que, pelo seu sacrifício, nos salva. 
É chegar à Paixão segundo João e acompanhar 
todo o sofrimento do Cordeiro de Deus que, na 
cruz, cumpre a sua missão, não como um derro-
tado, mas como Aquele que, assim, nos mostra a 
Glória do Pai e de sermos Filhos de Deus.

ABRAMO-NOS À SURPRESA
Papa Francisco, Março de 2021

¶  Todos os anos, esta liturgia cria em nós uma ati-
tude de espanto, de surpresa: passamos da alegria 
de acolher Jesus, que entra em Jerusalém, à tristeza 
de O ver condenado à morte e crucificado. É uma 
atitude interior que nos acompanhará ao longo da 
Semana Santa. Abramo-nos, pois, a esta surpresa. 
¶  O seu povo acolhe-O solenemente, mas Ele en-
tra em Jerusalém num jumentinho. Pela Páscoa, o 
seu povo espera o poderoso libertador, mas Jesus 
vem cumprir a Páscoa com o seu sacrifício. O seu 
povo espera celebrar a vitória sobre os romanos 
com a espada, mas Jesus vem celebrar a vitória 
de Deus com a cruz. Que aconteceu àquele povo 
que, em poucos dias, passou dos «hossanas» a Je-
sus ao grito «crucifica-O»? Que sucedeu? Aquelas 
pessoas seguiam uma imagem de Messias, e não o 
Messias. Admiravam Jesus, mas não estavam pron-
tas para se deixar surpreender por Ele. A surpresa 
é diferente da admiração. A admiração pode ser 
mundana, porque busca os próprios gostos e an-
seios; a surpresa, ao contrário, permanece aberta 
ao outro, à sua novidade. Também hoje há muitos 
que admiram Jesus: falou bem, amou e perdoou, o 
seu exemplo mudou a história, e coisas do género. 
Admiram-n'O, mas a vida deles não muda. Porque 
não basta admirar Jesus; é preciso segui-l’O no seu 
caminho, deixar-se interpelar por Ele: passar da ad-
miração à surpresa.
¶  E qual é o aspecto do Senhor e da sua Pás-
coa que mais nos surpreende? O facto de Ele 
chegar à glória pelo caminho da humilhação. 
Triunfa acolhendo a dor e a morte, que nós 
evitaríamos. 
¶  Isto surpreende: ver o Omnipotente reduzido a 
nada; vê-l'O, a Ele Palavra que sabe tudo, 
ensinar--nos em silêncio na cátedra da cruz; ver o 
Rei dos reis que, por trono, tem um patíbulo; ver o 
Deus do universo despojado de tudo; vê-l’O 
coroado de es-pinhos em vez de glória; vê-l’O, a 
Ele bondade em pessoa, ser insultado e vexado. 
Porquê toda esta humilhação? Por que permi-
tistes, Senhor, que Vos fizessem tudo aquilo?
¶  Jesus sobe à cruz para descer ao nosso sofrimen-
to. Prova os nossos piores estados de ânimo. Agora 
sabemos que não estamos sozinhos! Deus vence, 
mas a palma da vitória passa pelo madeiro da 
cruz. Por isso, os ramos e a cruz estão juntos.

¶  É ainda chegar à ‘mãe’ de todas as orações uni-
versais e pedir por todos. Ninguém fica de fora 
daquelas dez preces. Rezamos pelos que creem e 
pelos que não creem, pelos cristãos, pelos judeus, 
pelos atribulados … E pelos governantes de todas 
as nações, para que busquem sempre “a verdadei-
ra paz e a liberdade de todos os povos”.
¶  Celebrar a Paixão é adorar a Cruz. 
É beijá-la e querer ficar ali, permanecer como as 
Marias, ajudá-l’O a descer da cruz como José, segu-
rá-l’O nos braços como a Mãe. É encontrarmo-nos 
com tudo o que é humano e saber que pode ser 
transformado pelo Amor, tocado pelo divino. 
E é, depois, entrar no grande silêncio. O silêncio 
daqueles que sabem que Jesus morreu, mas vai 
ressuscitar, o silêncio que prepara o coração para 
a alegria da vida nova.
¶  Vivemos tempos em que não nos podemos dar 
ao luxo de sermos optimistas. 
Mas, digo eu, nesta Sexta-feira da Paixão em que 
vivem tantos nossos irmãos, devemo-nos dar à 
nudez do silêncio. Do silêncio habitado pela es-
perança, essa filha mais nova de Deus, como lhe 
chamou Charles Péguy, que até ao Pai surpreende. 
Essa menina que vê aquilo que será. No Tempo e 
na Eternidade.

Ary Scheffer, as Santas Mulheres no Sepulcro

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 21 (22), 8-9.17-18a.19-20.23-24

REFRÃO: Meu Deus, meu Deus, porque me 
abandonastes?

HORÁRIOS DA SEMANA SANTA
Domingo de Ramos
10h00 | Igr. Caselas: Missa do Domingo de Ramos 
na Paixão do Senhor, com bênção dos ramos e pro-
cissão. 

12h15 | Igr. Paroquial: Missa do Domingo de Ramos 
na Paixão do Senhor, com bênção dos ramos e pro-
cissão

18h30 | Igr. Paroquial: Missa do Domingo de Ramos 
na Paixão do Senhor, com entrada solene

Quinta-Feira Santa
10h00 | Sé de Lisboa:  Missa Crismal

19h00  | Igr. Paroquial: Missa Vespertina da Ceia do 
Senhor

21h30 | Igr. Paroquial: Adoração do Santíssimo.

Não há Adoração nem Missa na Igreja de Caselas

Sexta-Feira Santa
09h30 | Igr. Jerónimos: Ofício de Leituras e Laudes

15h00 | Igr. Paroquial: Celebração da Paixão do Se-
nhor

18h30 (conjuntamente com a Paróquia de Santa 
Maria de Belém, com início junto à Capela do Se-
nhor dos Passos, na Igr. Jerónimos): Via Sacra

Sábado Santo
09h30 | Igr. Jerónimos: Ofício de Leituras e Laudes

22h00 | Igr. Paroquial:  Vigília Pascal

Domingo da Páscoa
10h30 | Igr. Caselas: Missa Solene da Ressurreição

12h15 | Igr. Paroquial: Missa Solene da Ressurreição

18h30 | Igr. Paroquial: Missa Solene da Ressurreição

Confissões na Semana Santa
Terça-feira 17h30-18h30 | 19h15-20h30

Quarta-feira 17h30-18h30 | 19h15-20h30

OFERTÓRIOS desta semana destinam-se a amor-
tizar a dívida contraída com a construção da Nova 
Igreja. Sede generosos!.

CONTRIBUTOS para amortizar a dívida contraída 
para a construção da Igreja Paroquial podem ser 
feitos directamente para a seguinte conta bancária: 
SANTANDER – PT50 0018 0003 4942 2140 020 06


