
Semana Santa  
Rezaremos na intenção de todas as 

pessoas que de alguma maneira es-

tão padecendo nesse tempo pela 

pandemia. 

Terça-feira SanTa 

 “A Vinda de Cristo na carne, os exemplos de sua 

vida, a paixão, a cruz, o sepultamento e a ressur-

reição não tiveram outro fim senão salvar o ho-

mem, para que, imitando a Cristo, ele recuperas-

se a primitiva adoção filial.” (Do livro sobre o 

Espírito Santo, de São Basílio Magno, Bispo Séc. 

IV) 

18h -  Santa Missa e meditação do 

encontro do Senhor Bom Jesus dos 

Passos com Maria Santíssima, sua 

Mãe. Rezaremos por todos os agen-

tes de saúde e socorro, que durante 

essa pandemia, não cessam esforços 

para atender os que necessitam de 

seu auxílio. 

“Ó Cristo Deus, dando-nos, antes 

da tua Paixão, uma garantia da 

ressurreição geral, ressuscitaste 

Lázaro dos mortos; por isso, nós 

também, como os filhos dos he-

breus, levamos os símbolos da vi-

tória, clamando: Ó vencedor da 

morte, hosana nas alturas! Bendi-

to o que vem em nome do Se-

nhor!”  

(Apolitikion, Dinina Liturgia de 

São João Crisóstomo) 

Domingo De ramoS  

“O Senhor vem, mas não rodeado de pompa, pelo 

contrário, será manso e humilde. Acompanhemos 

o Cristo não para estendermos a sua frente ramos 

de oliveira, tapetes ou mantos, mas para nos pros-

trarmos a seus pés, com humildade e retidão de 

espírito.” (sermões de Santo André de Creta, bispo

– séc. VIII) 

17h -  Solene Missa da entrada do 

Senhor Jesus, em Jerusalém. Após a 

santa Missa, nas redes sociais de 

nossa paróquia, lembraremos com a 

equipe de teatro as encenações de 

anos anteriores. 

SegunDa-feira SanTa 

“Se Jesus tanto nos amou, a ponto de, sem pecado, so-

frer por nós pecadores, como não dará a recompensa 

aos justos, Ele que é fiel em suas promessas e, sem pe-

cado, suportou o castigo dos pecadores.” ( Dos ser-

mões de santo Agostinho, Bispo—Séc. V) 

 18h– Santa Missa e meditação da 

condenação do Senhor (Pretório).  
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19h- Nas redes sociais de nossa paró-

quia, lembraremos com a equipe de tea-

tro as encenações de anos anteriores. 

SábaDo SanTo 

“Está preparado o trono dos querubins, prepa-

rado o Banquete, e os Tabernáculos Eternos 

adornados. Acorda, tu que Dormes, levanta-te 

dentre os mortos e Cristo te iluminará.” 

18h– Solene vigília pascal. Prepara-

ção do Círio Pascal, canto do Exulte, 

hino Glória, romper do aleluia e li-

turgia Eucaristia 

Domingo Da páScoa 

“ Vós Redentor, amastes o homem de tal mo-

do que, quem considerar este amor, não pode 

deixar de vos amar. Vosso amor faz violência 

aos corações.” (São João da Cruz) 

17h– Solene Missa da Ressurreição 

de Nosso Senhor e coroação da Vir-

gem Maria.  

QuinTa-feira SanTa 

“A igreja não só recebeu a Eucaristia como o dom 

do amor de Jesus chegado ao extremo, mas ela 

também se alimenta da Eucaristia. Sua vida é ilu-

minada pela Eucaristia. Ainda mais: ela nasceu da 

Eucaristia. Assim como Israel tornou-se o povo de 

Deus através da antiga aliança, Jesus,  ao cele-

brar uma nova aliança na instituição da Eucaris-

tia, deu origem um Novo Povo.”(Ecclesia De Eu-

charistia–São João Paulo II) 

18h– Solene Missa In Cœna Domini. 

Sermão do Mandatum; Instituição da Eu-

caristia, do sacerdócio e do Mandamento 

Novo. Desnudação do Altar da Matriz.  

SexTa-feira SanTa  

“Repara de onde começou a correr o sangue, e de 

que fonte brotou. Estando Jesus ainda pregado na 

Cruz, um soldado transpassou-lhe o peito. Abriu 

uma brecha na parede do Templo Santo, e eu, en-

contrando um enorme tesouro, alegro-me por ter 

ahado riquezas extraordinárias.” (Das Catequeses 

de São João Crisóstomo, Bispo—Séc IV) 

15h -  Solene Ação Litúrgica em memo-

rial da Paixão e Morte de Nosso Senhor. 

Dia de Oração, jejum, abstinência e si-

lêncio.  

Solene 
 tríduo  
Pascal 

Acompanhe conosco todas as 

celebrações de nossa Sema-

na Santa pelos meios de co-

municação: 

Youtube e facebook: 

.Paróquia São Sebas�ão de 

Conselheiro Lafaiete 

.Lafaiete Agora 

.Radio Vitral  

 


