
HORÁRIO DAS CELEBRAÇÕES 

SEMANA SANTA 
 

Quinta-feira Santa 

08h30 – Oração de Laudes 

18h30 – Eucaristia da Ceia do Senhor 

21h30 – Ofício de Leituras 
 

Sexta-Feira Santa 

08h30 – Oração de Laudes 

12h00 – Via-Sacra 

18h30 – Celebração da Paixão do Senhor 
 

Sábado Santo 

08h30 – Ofício de Leituras e Laudes 

21h30 – Vigília Pascal 
 

Domingo de Páscoa 

Horário habitual das celebrações Dominicais 

 

PAPA FRANCISCO PUBLICA NOVA EXORTAÇÃO 
 

O Vaticano apresentou a nova exortação apostólica 

do Papa, Cristo Vive, dedicada aos jovens, na qual 

se desafiam as novas gerações a uma entrega “aos 

outros” e à descoberta da sua vocação. 

A Exortação apostólica pós-sinodal dividida em 

nove capítulos e 299 pontos, foi assinada a 25 de 

marco, no santuário mariano do Loreto (Itália), na 

sequência do Sínodo dos Bispos dedicado às novas 

gerações, desejando que a Igreja ouça os jovens e 

os ajude a encontrar o seu caminho de vida. 

(Agência Ecclesia) 

 

 

 

A PAIXÃO REDENTORA DE CRISTO NA CRUZ 
 

Insígnia triunfal, honrosa e santa, 

Chave do Céu, penhor de eterna glória,  

Que com Jesus da terra nos levanta.  

 

Sacrário em que ficou viva a memória  

Do imenso amor divino onde se alcança  

De inimigos domésticos memória.  

 

Sinal que após dilúvio traz bonança,  

Por quem o mundo novo é reformado  

E se converte o espanto em esperança.  

 

Ó Cruz, minha saudade e meu cuidado,  

Que sustentar pudeste o doce peso  

Da nossa redenção tão desejado!  
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“Obedecendo até à morte e morte de cruz” 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baptizado com o Espírito Santo no Jordão, 
confirmado com o Espírito Santo no Tabor, Jesus 
realizou a sua missão filial baptismal anunciando o 
Evangelho do Reino de Deus e fazendo as suas 
«obras». A sua «viagem» chega agora ao fim, em 
Jerusalém, onde o seu Baptismo deve ser 
consumado na sua Morte Gloriosa: única Fonte do 
Espírito Santo para nós, porque única Fonte da Vida 
Eterna verdadeiramente dada. A missão filial e 
baptismal do Filho de Deus finalmente consumada! 
Nós, a Igreja do amor de Cristo, somos, portanto, a 
esposa bela, a nova Jerusalém que, juntamente 
com o Espírito, diz ao Senhor Jesus: Vem! 
 

(D. António Couto)  

http://www.porto.carmelitas.pt/


 
 

 
 
 
 
LEITURA I           Is. 50, 4-7 
 

«Não desviei o meu rosto dos que Me ultrajavam, 
mas sei que não ficarei desiludido» 

 

Leitura do Livro de Isaías 
 

O Senhor deu-me a graça de falar como um 
discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de 
alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs 
Ele desperta os meus ouvidos, para eu escutar, 
como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-
me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um 
passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam 
e a face aos que me arrancavam a barba; não 
desviei o meu rosto dos que me insultavam e 
cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, 
e, por isso, não fiquei envergonhado; tornei o meu 
rosto duro como pedra, e sei que não ficarei 
desiludido. 
 
SALMO RESPONSORIAL       Sal. 21 (22) 
 

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

Todos os que me vêem escarnecem de mim,  
estendem os lábios e meneiam a cabeça:  
«Confiou no Senhor, Ele que o livre,  
Ele que o salve, se é seu amigo». 
 
 
 
 
 

Matilhas de cães me rodearam,  
cercou-me um bando de malfeitores.  
Trespassaram as minhas mãos e os meus pés,  
posso contar todos os meus ossos. 
 

Repartiram entre si as minhas vestes  
e deitaram sortes sobre a minha túnica.  
Mas Vós, Senhor, não Vos afasteis de mim,  
sois a minha força, apressai-Vos a socorrer-me. 
 

Hei-de falar do vosso nome aos meus irmãos,  
hei-de louvar-Vos no meio da assembleia.  
Vós, que temeis o Senhor, louvai-O,  
glorificai-O, vós todos os filhos de Jacob,  
reverenciai-O, vós todos os filhos de Israel. 
 
LEITURA II       Filip 2, 6-11 
 

«Humilhou-Se a Si próprio; 
por isso Deus O exaltou» 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Filipenses 
 

Cristo Jesus, que era de condição divina, não Se 
valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-Se 
a Si próprio. Assumindo a condição de servo, 
tornou-Se semelhante aos homens. Aparecendo 
como homem, humilhou-Se ainda mais, 
obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso 
Deus O exaltou e Lhe deu um nome que está acima 
de todos os nomes, para que ao nome de Jesus 
todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, 
e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o 
Senhor, para glória de Deus Pai. 
 
EVANGELHO          Lc 22, 14 – 23, 56 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 
São Lucas 
 

Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, 
crucificaram-n’O a Ele e aos malfeitores, um à 
direita e outro à esquerda. Jesus dizia: «Pai, 
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem». 
Depois deitaram sortes, para repartirem entre si as 
vestes de Jesus. O povo permanecia ali a observar. 
Por sua vez, os chefes zombavam e diziam: «Salvou 
os outros: salve-Se a Si mesmo, se é o Messias de 
Deus, o Eleito». Também os soldados troçavam 
d’Ele; aproximando-se para Lhe oferecerem 
vinagre, diziam: «Se és o Rei dos judeus, salva-Te a 
Ti mesmo». Por cima d’Ele havia um letreiro: «Este 
é o Rei dos judeus». Entretanto, um dos 
malfeitores que tinham sido crucificados insultava-
O, dizendo: «Não és Tu o Messias? Salva-Te a Ti 
mesmo e a nós também». Mas o outro, tomando a 
palavra, repreendeu-o: «Não temes a Deus, tu que 
sofres o mesmo suplício? Quanto a nós, fez-se 
justiça, pois recebemos o castigo das nossas más 
acções. Mas Ele nada praticou de condenável». E 
acrescentou: «Jesus, lembra-Te de mim, quando 
vieres com a tua realeza». Jesus respondeu-lhe: 
«Em verdade te digo: Hoje estarás comigo no 
Paraíso». Era já quase meio-dia, quando as trevas 
cobriram toda a terra, até às três horas da tarde, 
porque o sol se tinha eclipsado. O véu do templo 
rasgou-se ao meio. E Jesus exclamou com voz forte: 
«Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito». Dito 
isto, expirou. Vendo o que sucedera, o centurião 
deu glória a Deus, dizendo: «Realmente este 
homem era justo». E toda a multidão que tinha 
assistido àquele espectáculo, ao ver o que se 
passava, regressava batendo no peito. Todos os 
conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que O 
acompanhavam desde a Galileia, mantinham-se à 
distância, observando estas coisas. 


