
 

INDICAÇÕES PARA AS FAMILIAS CELEBRAREM 

A SEMANA SANTA E A PASCOA 

 

Estimados Paroquianos,  

A causa do isolamento social em que vivemos e não podendo celebrar na Igreja os grandes 

mistérios da nossa fé, convido-vos a fazer da vossa casa a “Igreja Doméstica” e unidos todos em 

família, preparando-a com vários sinais para celebrar como se deve a Semana Santa e a Páscoa, que 

este ano celebramos de maneira diferente.  

Dou algumas indicações práticas que possam ajudar, mas deixando espaço também para a 
vossa fantasia e criatividade. As indicações são propostas a serem feitas na medida do possível de 
cada um e sem precisar de sair de casa.  

Domingo de Ramos: Prepare o ambienta da casa, com ramos verdes 

para quem os tem no jardim, quem não tiver, pode desenhar. Faça 

uma cruz com paus ou madeira, enfeitada com verde e ponha no 

jardim, deixando-a até à Pascoa. Quem não tiver jardim, ponha na 

varanda ou na janela. Prepare em casa uma mesinha que ficará toda 

a semana para este fim com a Bíblia aberta um Crucifixo que tiver em 

casa, uma Imagem de Maria, um ramo verde para ser abençoado no início da celebração. Participe 

com a família da Eucaristia paroquial no Facebook, ou pela TV  

Quinta feira Santa: Ponha na mesinha uma toalha branca deixando a 

Bíblia e o Crucifixo, e ponha um pão e um cálice com vinho, símbolos da 

última ceia de Jesus. Participe da Eucaristia da Ceia do Senhor às 21h 

pelo Facebook da paróquia. No final da celebração será benzido o pão 

que prepararam e que será distribuído por todos os de casa.  

Sexta feira: Coloque um pano vermelho na cruz que preparou no domingo. 

Na mesinha preparada deixe a Bíblia e o Crucifixo, para fazer a adoração no 

momento da adoração da cruz e às 15 horas participe da celebração da 

Paixão do Senhor. À noite, participe da via sacra do Santo Padre ou da 

paroquial, às 19h. 

Vigília Pascal: Ponha sobre a mesinha com 

a Bíblia aberta, uma vela maior ou o Círio 

Pascal preparado pela paróquia do ano 

passado para acender quando se acende o Círio Pascal na Igreja e 

um recipiente com água símbolo do batismo. Participe da Vigília 

Pascal, às 21h, pelo Facebook da paróquia.  

Domingo de Páscoa: Coloque um pano branco e enfeite com 

flores a cruz que prepararam durante a semana, sinal da 

Ressurreição e da vida nova que recebemos no Batismo. 

Participe da Eucaristia da Páscoa, transmitida da paróquia às 

11h30 e 18h00 ou na TV.    

Vivendo assim os mistérios fundamentais da nossa fé, possamos descobrir sempre mais, a 

força espiritual que nos vem da Ressurreição de Cristo e que possamos olhar para o Calvário pelo 

qual o mundo está a passar, à luz da Ressurreição, na esperança de uma nova humanidade 

transformada e renovada no Amor. 

 

 


