
DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR 
ANO C   

A liturgia deste último Domingo da Quaresma convida-nos a 
contemplar esse Deus que, por amor, desceu ao nosso en-
contro, partilhou a nossa humanidade, fez-Se servo dos ho-
mens, deixou-Se matar para que o egoísmo e o pecado fos-
sem vencidos. A cruz (que a liturgia deste domingo coloca no 
horizonte próximo de Jesus) apresenta-nos a lição suprema, 
o último passo desse caminho de vida nova que, em Jesus, 
Deus nos propõe: a doação da vida por amor. 
A primeira leitura apresenta-nos um profeta anónimo, cha-
mado por Deus a testemunhar no meio das nações a Palavra 
da salvação. Apesar do sofrimento e da perseguição, o profe-
ta confiou em Deus e concretizou, com teimosa fidelidade, 
os projetos de Deus. Os primeiros cristãos viram neste 
“servo” a figura de Jesus. 
A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de Cristo. Ele 
prescindiu do orgulho e da arrogância, para escolher a obe-
diência ao Pai e o serviço aos homens, até ao dom da vida. É 
esse mesmo caminho de vida que a Palavra de Deus nos pro-
põe. 
O Evangelho convida-nos a contemplar a paixão e morte de 
Jesus: é o momento supremo de uma vida feita dom e servi-
ço, a fim de libertar os homens de tudo aquilo que gera ego-
ísmo e escravidão. Na cruz revela-se o amor de Deus, esse 
amor que não guarda nada para si, mas que se faz dom total. 

     Dehonianos 
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
10h (Telhal), 11h (Pexiligais), 9h30 e 12h (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30 e 19h (Algueirão) 

AGENDA 

VISITA PASCAL  
 

O Compasso Pascal é uma tradição cristã portuguesa que 
consiste na visita à casa das famílias da paróquia, no dia 
de Páscoa ou nas semanas seguintes, com a Cruz de Cristo 
para celebrar e festejar, em família, a sua Ressurreição. 
Na nossa paróquia já fizemos a visita Pascal antes da pan-
demia, a que muitas famílias aderiram. Este ano, iremos 
novamente realizar a Visita Pascal às famílias que a dese-
jarem, no domingo de Páscoa e nos dois domingos seguin-
tes. As famílias devem inscrever-se nos cartórios dos Nú-
cleos, ou telefonar para o Cartório de Algueirão, para 
agendar.   
 

LEGIÃO DE MARIA 
 

O grupo da Legião de Maria da nossa Paróquia convida 

todos aqueles que dele desejarem fazer parte para um 

encontro, dia 18, às 15h, no Centro Social e Paroquial. A 

Legião de Maria é um grupo de apostolado paroquial que 

se reúne uma vez por semana, à segunda-feira, das 15h às 

16h, no Algueirão. Sejam bem-vindos os que quiserem 

juntar-se a nós.    

DOMINGO DE RAMOS 
 

A Semana Santa começa no Domingo de Ramos porque celebra a entrada de Jesus em 
Jerusalém, montado num jumentinho – o símbolo da humildade – e aclamado pelo 
povo simples que O aplaudia como “Aquele que vem em nome do Senhor”. O povo 
pensava que, fosse um Messias político, libertador social, que fosse arrancar Israel das 
garras de Roma e devolver-lhe o apogeu dos tempos de Salomão. 
Para deixar claro a este povo que Ele não era um Messias temporal e político, um liber-
tador efémero, e sim, o grande Libertador do pecado, a raiz de todos os males, então, 
o Senhor entra na grande cidade, a Jerusalém dos patriarcas e dos reis sagrados, mon-
tado em um jumentinho; expressão da pequenez terrena. Ele não é um Rei deste mun-
do! Dessa forma, o Domingo de Ramos dá o início à Semana Santa, que mistura os gri-
tos de hosanas com os clamores da Paixão de Cristo. O povo acolheu Jesus abanando 
seus ramos de oliveiras e palmeiras. Esses ramos significam a vitória: “Hosana ao Filho 

de Davi: bendito seja o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel; hosana nas alturas”. Os ramos santos nos fazem lembrar 
que somos batizados, filhos de Deus, membros de Cristo, participantes da Igreja, defensores da fé católica, especialmente nestes 
tempos difíceis em que essa é desvalorizada e espezinhada. Os ramos sagrados que levamos para nossas casas, após a Missa, 
lembram-nos de que estamos unidos a Cristo na mesma luta pela salvação do mundo, a luta árdua contra o pecado, um caminho 
em direção ao Calvário, mas que chegará à Ressurreição. 

http://formacao.cancaonova.com/igreja/doutrina/o-que-e-a-tradicao-da-igreja/
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CELEBRAÇÕES DO TRÍDUO PASCAL 
 

A «solenidade da Páscoa» celebra-se, portanto, no 
«Sagrado Tríduo da Paixão e Ressurreição do Senhor», sen-
do esse o ponto mais alto do ano litúrgico. Estes três dias 
celebram-se como um único dia, são uma unidade. Nele se 
dá a totalidade do mistério pascal. As diferentes fases do 
mistério pascal estendem-se ao longo dos três dias, como 
num tríptico: cada um dos três quadros ilustra uma parte da 
mesma cena; juntos, formam um todo. Cada quadro em si é 
completo, mas precisa de ser visto em relação aos outros 
dois. Por isso é importante que os fiéis participem em todos 
os momentos celebrativos. 
 

HORÁRIOS TRÍDUO PASCAL 
Quinta-Feira Santa 
Ceia do Senhor c/ adoração até às 24h 
21.00 Algueirão  
21.00 Mem Martins    
21.00 Mercês    
 

Sexta-Feira Santa 
Ofício de leitura e laudes 
10.00 Algueirão 
10.00      Mem Martins 
10.00 Mercês 

 

Celebração da Paixão 
15.00  Algueirão  
15.00 Mem Martins  
15.00 Mercês  
 

VIA SACRA 
19.00 Mem Martins 
21.00  Algueirão 

 

Sábado Santo  
Ofício de leitura e laudes 
10.00 Algueirão 
10.00     Mem Martins 
10.00 Mercês 
 

Vigília Pascal 
21.30 Algueirão   
21.30 Mem Martins 
 

Domingo de Páscoa 
10.30  Igreja da Natividade 
10.30 Mercês 
11.30 Algueirão 
19.00 Algueirão 

INFORMAÇÕES SOBRE A JMJ 
 

Sabias que… 
A semana que antecede a semana da JMJ é chamada de “pré
-jornada” ou “dia nas dioceses” e consiste num encontro 
para integração dos jovens nas várias dioceses do país. 
O tempo de Pré-Jornada é um caminho de preparação para 
os peregrinos e para as comunidades anfitriãs para a vivên-
cia da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Estes jo-
vens, vindos de várias partes do mundo, são acolhidos nas 
várias dioceses e, durante estes dias, ficam a conhecer um 
pouco melhor a região que os acolhe, a sua cultura e especi-
ficidades. Nas JMJ 2023, a pré-jornada terá lugar por todo o 
país, continente e ilhas e irá decorrer dos dias 26 a 31 de 
julho de 2023.   
Ao longo desta semana os jovens “vão ter uma experiência 
eclesial de partilha de fé, do ser Igreja nas comunidades de 
acolhimento, nos dias anteriores à JMJ Lisboa”, afirma o Co-
mité Organizador da Jornada. 
No tempo que vivemos, e com o desejo de fazer destas pró-
xima Jornadas o mais originais possível, o Papa Francisco 
desafia-nos a sair das crises “juntos e melhores” e a preparar 
a Jornada Mundial da Juventude com a “poesia da criativida-
de”, deixando o seguinte apelo: 
“No meio de todas estas crises, vocês têm de preparar e aju-
dar para que o evento de agosto de 2023 seja um evento 
jovem, um evento fresco, um evento com vida, um evento 
com força, um evento criativo”. 
 

Marca na tua agenda! 
23 de abril – vamos buscar a Cruz do COD a Oeiras! 
30 de abril – Dia do Torneio Paroquial 
12 e 13 de maio – A Cruz do COD está na nossa Paróquia! 

Benção Pascal 
 

L. Cristo Ressuscitou! 
T. Aleluia! Aleluia! 
L. Este é o dia que o Senhor fez! 
T. Aleluia! Aleluia! 
L. Alegremo-nos e nele exultemos! 
T. Aleluia! Aleluia! 
L. Abençoai-nos, Senhor, e fazei que 
sintamos sempre o Vosso amor. A 
certeza da Vossa presença, vivo res-
suscitado, encha de alegria os nossos 
corações e unidos no Vosso amor, 
Vos sirvamos na fidelidade todos os 
dias da nossa vida. Amém 
L. Ficai sempre connosco Senhor! 
T. Aleluia! Aleluia! 
L. Exultemos e cantemos de alegria! 
T. Aleluia! Aleluia! 

Prestação de Contas 
 

No almoço paroquial de São José angariaram-se 1070,00 €.  
As despesas foram 298,98€.  
 

Arrecadado por Núcleos: 
Mercês - 159,37€ | Algueirão – 349,80€ |Natividade – 341,85€ 
 

Agradecemos à Equipa Paroquial dos Eventos, composta por 
elementos dos três Núcleos, pelo seu trabalho, dedicação e 
pelo espírito de comunhão e colaboração com que organiza-
ram o evento. Agradecemos, também, a todos aqueles que 
encomendaram o almoço. Um bem-haja a todos.    

O Prior e a Equipa Pastoral 
desejam uma 

Feliz e Santa Páscoa! 


