Semana Santa e Páscoa
Ecce homo
Celebrar em cada ano a Páscoa do Senhor, recordar e viver os seus gestos e as suas palavras, é confessar a fé na
ressurreição de Cristo, professar a fé na história d'Aquele homem, Jesús de Nazaré, que morreu e voltou à vida.
Celebrar em cada ano a Páscoa do Senhor, recordar e viver os seus gestos e as suas palavras, é confessar a fé na
ressurreição de Cristo, é crer que a história d'Aquele Homem, Jesus de Nazaré, como a viveu e como morreu e
ressuscitou, possui, ainda hoje, um valor e um significado grande para a vida dos Homens e para a história da
humanidade. Por isso, a celebração memorial da Páscoa do Senhor, torna os cristãos contemporâneos da Páscoa do
Senhor, uma contemporaneidade que consiste na permanência do sentido do evento para cada crente. A Páscoa de
Cristo tem sentido, hoje, para o cristão, porque deste modo ele é contemporâneo à Páscoa e vice-versa. Esta é a
importância decisiva das celebrações litúrgicas pascoais na vida do crente. A Páscoa de Cristo é salvação se a ela,
cada discípulo de Senhor, aderir com toda a sua existência. A razão pela qual a Igreja celebra anualmente a liturgia do
Tríduo santo é a de fazer conhecer e penetrar nos cristãos e em cada homem toda a história da salvação iluminada pelo
sofrimento, morte e ressurreição de Jesús e consequentemente de toda a sua vida, dada para a salvação do mundo.
Confessar, todos os anos, na liturgia da Páscoa do Senhor que "Cristo ressuscitou dos mortos" significa gritar a cada
homem, a cada ser vivo e a toda a criação que o "amor é mais forte do que a morte".
As inscrições efectuam-se apenas por telefone
CALENDÁRIO

29 de Março de 2015 - DOMINGO DE RAMOS
10:30 A paixão de Jesus (I) narrada às crianças
11:30 Bênção dos ramos e Eucaristia
14:30 A paixão de Jesus (II) narrada às crianças
17:00 Véesperas da Domingo da Paixão
20:00 Completas

30 de Março de 2015 - SEGUNDA-FEIRA SANTA
7:00 Oração da manhã.
11:00 Lectio divina sobre o evangelho do dia
12:30 Oração do meio-dia
17:00 Meditação: Os cânticos do servo do Senhor à luz do Novo Testamento (1)
18:30 Oração da tarde

31 de Março de 2015 - TERÇA-FEIRA SANTA
7:00 Oração da manhã.
11:00 Lectio divina sobre o evangelho do dia
12:30 Oração do meio-dia
17:00 Meditação: Os cânticos do servo do Senhor à luz do Novo Testamento (2)
18:30 Oração da tarde

1 de Abril de 2015 - QUARTA-FEIRA SANTA
7:00 Oração da manhã.
11:00 Lectio divina sobre o evangelho do dia
12:30 Oração do meio-dia
17:00 Meditação: Os cânticos do servo do Senhor à luz do Novo Testamento (3)
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18:30 Oração da tarde

2 de Abril de 2015 - QUINTA-FEIRA SANTA
8:00 Oração da manhã.
11:00 Meditação: Gestos e palavras de comunhão
12:30 Liturgia penitencial
16:30 Meditação: Introdução ao tríduo pascal
18:30 Ceia do Senhor

3 de Abril de 2015 - SEXTA-FEIRA SANTA
8:00 Oração da manhã.
10:30 Meditação: Paixão e morte de Jesus no Evangelho segundo S. Marcos
12:30 Oração do meio-dia
15:00 Liturgia da cruz
18:30 Ofício do enterro

4 de Abril de 2015 - SÁBADO SANTO
8:00 Oração da manhã.
10:30 Meditação: Observaram o sábado segundo a lei (Lc 23,56b)
12:30 Oração do meio-dia
16:30 Meditação: Introdução à Vigília Pascal
18:30 Oração da tarde
22:00 Vigília Pascal

5 de Abril 2015 - DOMINGO DE PÁSCOA
12:30 Oração do meio-dia
18:30 Oração da tarde

6 de Abril de 2015 - SEGUNDA-FEIRA DO ANJO
8:00 Oração da manhã.
10:30 Meditação: Porquê Jesus foi morto, porquê Jesus ressuscitou.
12:30 Oração do meio-dia
17:00 Oração da tarde
Descendo a quem habitava no hades,
Cristo levou a boa notícia:
Coragem, eu venci! Eu sou a ressurreição,
Eu vos faço ascender porque quebrei as portas da morte,
dando ao mundo a vida e a grande misericórdia.
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