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NB. Em conformidade com a legislação, a 

hora legal em Portugal continental será adi-

antada de 60 minutos no dia 27 de Março de 

2016. Lembre-se que é dia de Páscoa! 

Horários da Semana Santa  

do Sacro Tríduo Pascal 

e da Páscoa 
20 março Dom | Domingo de Ramos. XXXI 

Dia mundial da Juventude. Entrega dos 

envelopes da renúncia quaresmal. 

De 21 a 23 de Março: visita e confissões dos 

doentes da Unidade Franciscana.  

24 março | Quinta-Feira Santa. 

 8h: Ofício de Leitura e Laudes | Sta. Clara. 

 10h: Missa Crisma | Catedral. 

 Tarde: Início do Sacro Tríduo Pascal. 

 21h: Missa da Ceia do Senhor | nas três 

Igrejas (de seguida tempo de Vigilia e 

Adoração até à meia-noite). 

25 março | Sexta-Feira Santa (dia de jejum). 

 8h: Ofício de Leitura e Laudes | Sta. Clara. 

 15h: Liturgia da Adoração da Cruz | nas 

três Igrejas. 

 21h: Solene Via-Sacra | Via-Sacra da Mi-

sericórdia (Bairro do Condado). 

26 março | Sábado Santo (dia de silêncio). 

 8h: Ofício de Leitura e Laudes | Sta. Clara. 

 21h: VIGÍLIA PASCAL | nas três Igrejas. 

27 março | DOMINGO DE PÁSCOA.| Missas 

nas Igrejas, conforme horário dominical. 

 

 

 

 

Madre Teresa santa 

Roma: 4 | 09 | 2016  
Madre Teresa de Calcutá, que morreu em 

1997 e foi beatificada em tempos rápidos 
em Outubro de 2003 pelo Papa João Paulo 
II, sem esperar os cincos anos para a aber-
tura do processo canónico, será proclama-
da santa pelo Papa Francisco no próximo 
Domingo 4 de Setembro.  
A cerimónia está prevista para Roma, na 
Praça de São Pedro, e não na Índia como 
tinham pedido os bispos daquele País. Ma-
dre Teresa é uma mulher que ultrapassa os 
confins da Índia, onde iniciou a sua obra  
em prol dos “mais pobres entre os pobres”, 
e a canonização enaltecerá este alcance 
universal.   
Além de Madre Teresa, serão canonizados 
a 5 de junho, Estanislau de Jesus Maria da 
Polónia (1631-1701); e a sueca Maria Elisa-
beth Hesselblad (1870-1957). 
A 16 de outubro, o Papa vai presidir às ca-
nonizações de José Sánchez del Río, mexi-
cano (1913-1928), martirizado aos 14 anos 
no México; José Gabriel del Rosario Broche-
ro (1840-1914), conhecido como o ‘Cura 
Brochero’, que percorreu a Argentina numa 
mula para levar a mensagem do Evangelho 
no século XIX. 

 

 

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) divulgou no passa-
do dia 14 de Março, uma nota pastoral para contestar uma 

eventual legalização da eutanásia no país, rejeitando soluções 
que coloquem em causa a “inviolabilidade” da vida. 

“Não pode justificar-se a morte de uma pessoa com o consentimento desta. O homicídio não 

deixa de ser homicídio por ser consentido pela vítima: a inviolabilidade da vida humana não 
cessa com o consentimento do seu titular”, refere o texto da CEP. 
A nota pastoral, intitulada ‘Eutanásia: o que está em causa? Contributos para um diálogo sere-
no e humanizador’ começa por recordar o debate em curso na Assembleia da República e na 
sociedade sobre estas matérias. 
Os bispos criticam a “atitude simplista e anti-humana” de quem embarca em soluções tidas 
como “fáceis”, sublinhando que “não se elimina o sofrimento com a morte: com a morte elimi-
na-se a vida da pessoa que sofre”. 
“Pode afirmar-se que a eutanásia é uma forma fácil e ilusória de encarar o sofrimento, o qual 
só se enfrenta verdadeiramente através da medicina paliativa e do amor concreto para com 
quem sofre”. 
Para CEP, a legalização da eutanásia e do suicídio assistido seria uma mensagem com “graves 
implicações sociais” na forma de encarar a doença e o sofrimento. 
“Há o sério risco de que a morte passe a ser encarada como resposta a estas situações, já que a 
solução não passaria por um esforço solidário de combate à doença e ao sofrimento, mas pela 
supressão da vida da pessoa doente e sofredora, pretensamente diminuída na sua dignidade. E 
é mais fácil e mais barato. Mas não é humano!”. 
Os responsáveis católicos assinalam que alguns doentes, de modo particular os mais pobres e 
débeis, poderiam sentir-se “socialmente pressionados a requerer a eutanásia, porque se sen-
tem ‘a mais’ ou ‘um peso’”. 
Os bispos católicos equiparam a eutanásia ao suicídio assistido, distinguindo estas práticas da 
“obstinação terapêutica. 
“É bem diferente matar e aceitar a morte. Quer a eutanásia, quer a obstinação terapêutica, 
constituem uma ingerência humana antinatural nesse momento-limite que é a morte: a primei-
ra antecipa esse momento, a segunda prolonga-o de forma artificialmente inútil e penosa”. 
A CEP apela a um “vasto trabalho de esclarecimento” para que a sociedade opte por “ajudar a 
viver até ao fim” e “não a matar ou a ajudar a morrer”.        Agência Ecclesia 
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http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/03/15/0190/00409.html


Salmo 21  Meu Deus, meu Deus,  
 porque me abandonastes.  
 

Evangelho Lc 19, 28-40 (antes da Procissão dos Ramos) 

Naquele tempo, Jesus seguia à frente dos seus discípulos, 
subindo para Jerusalém. Quando Se aproximou de Betfa-
gé e de Betânia, perto do monte das Oliveiras, enviou dois 
discípulos e disse-lhes: «Ide à povoação que está em fren-
te e, ao entrardes nela, encontrareis um jumentinho pre-
so, que ainda ninguém montou. Soltai-o e trazei-o. Se 
alguém perguntar porque o soltais, respondereis: ‘O Se-
nhor precisa dele’». Os enviados partiram e encontraram 
tudo como Jesus lhes tinha dito. Quando estavam a soltar 
o jumentinho, os donos perguntaram: «Porque soltais o 
jumentinho?». Eles responderam: «O Senhor precisa de-
le». Então levaram-no a Jesus e, lançando as capas sobre 
o jumentinho, fizeram montar Jesus. Enquanto Jesus ca-
minhava, o povo estendia as suas capas no caminho. Es-
tando já próximo da descida do monte das Oliveiras, toda 
a multidão dos discípulos começou a louvar alegremente 
a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham vis-
to, dizendo: «Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. 
Paz no Céu e glória nas alturas!». Alguns fariseus disse-
ram a Jesus, do meio da multidão: «Mestre, repreende os 
teus discípulos». Mas Jesus respondeu: «Eu vos digo: se 
eles se calarem, clamarão as pedras».   

1ª Leitura - Livro de Isaías (Is 
50, 4-7) «Não desviei o meu ros-
to dos que Me ultrajavam, mas 
sei que não ficarei desiludido ».  

2ª Leitura - Segunda Epístola do 
apóstolo S. Paulo aos Filipenses  
(Filip 2,6-11) «Humilhou-Se a Si 
próprio; por isso Deus O exal-
tou». 

Evangelho segundo São Lucas 
(Lc 22,14 - 23,56) 
Leitura da Paixão do Senhor. 

DOMINGO de RAMOS Filipenses 2,8 
«Cristo obedeceu  

até à morte  
e morte de cruz» 

Obras de misericórdia  
na Quaresma 

6ª Semana | 20 –26 março 

Sepultar os mortos  

Jesus, escuta a minha voz,  

tem paciência  

com as minhas dúvidas.  

Nesta semana quero decidir-me 

em relação a Ti  

e ao Teu Evangelho.  

Ajuda-me nesta semana  

que começa  

mais do que em qualquer outra, 

para que eu consiga aprender 

como é grande o Teu Amor, 

por todos nós.  

Ámen. 
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José Sánchez del Rio 
Nome: José Sánchez del Rio 
Nascimento: Sahuayo (México), 28.Março. 1913  
Morte: Sahuayo (México), 10.Fevereiro. 1928  

Beatificado pelo Papa Bento XVI em 20 de Novembro de 2005 

Será canonizado pelo Papa Francisco a 16 de Outubro de 2016  

José, o penúltimo dos sete filhos de Macário e Maria, foi edu-

cado na fé pelos seus pais. Era uma criança muito alegre. 

Em 1917, foi aprovada no México uma Constituição anticatólica, que negava à Igre-
ja a personalidade jurídica. Começaram tempos difíceis para os católicos. 

Em 1925, o presidente Alias Calles aprovou leis contra a Igreja. Muitos católicos 
organizaram-se para defender a liberdade religiosa. Esses grupos eram, então, ridi-
cularizados pelas autoridades, chamando-lhes “cristeros”, por falarem de Cristo. 
Mas para os católicos era uma glória manterem-se firmes na fé. 

José pediu à sua mãe para se juntar aos “cristeros”, dizendo-lhe: «Mãe, nunca foi 
tão fácil ganhar o Céu como agora. Não quero perder a ocasião». 

Durante um combate, os soldados anticatólicos disseram-lhe: «José, és um jovem 
valente. Junta-te a nós, e estás melhor do que com esses “cristeiros”».  Respondeu: 
«Jamais! Não quero juntar-me aos inimigos de Cristo». 

Foi preso e fechado numa igreja, que tinha sido transformada em cadeia e em lugar 
de diversão dos soldados do governo comunista. Conseguiu enviar uma carta de 
despedida à sua mãe. Alguns dias depois, levaram-no para o cemitério. Recusou-se 
a renegar a sua fé. Depois perguntaram-lhe se queria alguma coisa dos seus pais. 
José respondeu: «Que nos veremos no Céu. Viva Cristo Rei! Viva Nossa Senhora de 
Guadalupe!». 

Foi fuzilado e o seu corpo lançado numa cova. Tinha apenas 15 anos de idade. Nes-
tes dias, o Papa Francisco anunciou que irá proclamá-lo santo no próximo dia 16 de 
Outubro. 

(in: Felizes os misericordiosos, 36 pessoas do sec. XX que foram misericordiosas, cada qual à sua 
maneira, p. 58-59) 

«Felizes os que, desde a juventude, seguem a Jesus,  

o rosto da ternura e da misericórdia do Pai.  

Alcançarão misericórdia». 


