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"Surrexit Dominus vere, alleluia!"
"O Senhor ressucitou verdadeiramente, aleluia!

Estas palavras, repetidas a cada ano na solene liturgia da
Igreja, renovam em nosso coração a esperança, que nos
faz crer que a vida sempre vence a morte e que o bem sem-
pre supera o mal.

Que a luz do Ressuscitado alegre o coração de cada um,
renove a esperança, fortaleça a fé e impulsione à caridade.
A Virgem Maria e São Sebastião, nosso Padroeiro e prote-
tor contra a peste, a fome e a guerra, intercedam por você
e sua família, trazendo saúde e paz, para celebrarmos a vi-
tória de Cristo, que é também a nossa vitória!

Côn. Luiz Carneiro  - Pároco
Barbacena, março/abril de 2022

Celebremos com fé os piedosos atos da 
Semana Maior, conforme a programação a seguir.



Setenário das Dores
de Nossa Senhora
02 a 08 de Abril
Todos os dias, às 19h, Missa.
Em seguida, piedoso exercício 
do Setenário das Dores da 
Virgem Maria, na Matriz
de São Sebastião.

“As mesmas chagas que estavam 
espalhadas pelo corpo de Jesus,
se achavam todas reunidas 
no coração de Maria.” 
(São Boaventura)



Domingo de Ramos
e da Paixão do Senhor
09 de Abril
19h- Missa na igreja de Nossa Senhora Auxiliadora

10 de Abril
08h30– Na Capela do Colégio Imaculada, Bênção e
distribuição dos Ramos e Procissão comemorando a
entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, continuando
a Missa Solene no interior da Matriz de São Sebastião.
19h–Missa na Matriz de São Sebastião.

“Acompanhemos o Senhor, que corre apressadamente para a sua Paixão; 
imitemos aqueles que foram ao seu encontro: não para juncar o caminho com

ramos de oliveira ou de palma, tapetes ou mantos, mas para nos prostrarmos a
seus pés com humildade e rectidão de espírito”. (Santo André de Creta)



Segunda-Feira Santa
11 de Abril
18h30–Via Sacra na Matriz de São Sebastião.
19h– Missa na Matriz de São Sebastião.

Terça-Feira Santa
12 de Abril
18h30–Via Sacra na Matriz de São Sebastião.
19h– Missa na Matriz de São Sebastião.

Quarta-Feira Santa
13 de Abril
19h– Teatro da Paixão e Morte de Cristo, na Matriz de
São Sebastião.



Quinta-Feira Santa
14 de Abril
Instituição da Eucaristia, do Sacerdócio Ministerial Católico 
e do Mandamento Novo sobre o Amor Fraterno
20h– Missa solene "In Cæna Domini" — da Ceia do
Senhor, na Matriz de São Sebastião, após a qual o
Ssntíssimo Sacramento será levado em procissão
para Capela da Reposição, onde haverá  adoração
dos :éis até a meia noite.

“Não desdenhe o cristão fazer aquilo que Cristo fez. 
Porque quando o corpo se inclina até o pé do irmão, acende-se no coração o 

sentimento de humildade, ou, já se existisse, é alimentado.” (Santo Agostinho)

Solene Tríduo Pascal
“O centro e o cume do Ano Litúrgico é o Tríduo
do Senhor Cruci�cado, Sepultado e Ressuscitado.”
(Santo Agostinho)



“Quem não se enamora de Deus, vendo
Cristo morto na Cruz, não se abrasará 

jamais.” (São Francisco de Assis)

Sexta-Feira Santa
15 de Abril
Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo
Dia de jejum, abstinência e silêncio
15h– Na hora sagrada em que
Nosso Senhor Jesus Cristo padeceu
pela nossa salvação, solene Ação
Litúrgica, na Matriz de São Sebastião:
leitura da Paixão, adoração do
Cristo, que morreu na Cruz, e dis-
tribuição da Eucaristia.



20h– Soleníssima Missa da Vigília Pascal: Bênção do
Fogo Novo, Preparação do Círio Pascal, Liturgia da
Palavra, canto jubiloso do Glória e do Aleluia, Litur-
gia Batismal e Liturgia Eucarística.

“Com Sua Ressurreição, o Senhor fez desaparecer a morte 
como se fosse palha entre o fogo”. (Santo Atanásio)

A Igreja vela o Santo Sepulcro, 
à espera da Ressurreição do seu Senhor

16 de Abril
Sábado Santo



09h– Missa solene da Ressurreição, na Matriz de
Sebastião. Em seguida, procissão do Santíssimo Sa-
cramento pelas ruas Coronel José Máximo, Praça
Antônio Carlos (da Medicina), Rua Dr. Pena e Ave-
nida Irmã Paula, retornando à Matriz, onde se en-
cerrará com a Bênção do Santíssimo Sacramento.
19h– Missa solene da Ressurreição do Senhor, na
Matriz de São Sebastião.

Ressuscitemos com Cristo. Busquemos as realidades celestes.
Tenhamos gosto pelas coisas do alto.” (São Bernardo de Claraval)

Triunfante Ressurreição do Senhor

17 de Abril
Domingo de Páscoa



Matriz de São Sebastião:
11/04 e 12/04 (Segunda e Terça-Feira Santas): de 15h
às 17h e após a Missa 19h até as 22h.
13/04 (Quarta-Feira Santa): De 15h às 17h.

Na Paróquia São Sebastião não se concede Absolvição Geral, a
menos que existamas condições previstas noCódigo de Direito
Canônico e na Legislação Complementar da CNBB (Cf. Canon
961s e Documento 90 da CNBB).

Santuário de N. Sra. da Piedade:
11, 12, 13 e 14/04 (Segunda a Quinta-Feira Santas): de
08h às 11h30.

“É maravilhosos pensar que temos um Sacramento 
que cura as chagas da nossa alma”. (São João Maria Vianney)

Confissões



youtube.com/channel/UCsOOexcHedSxqiWFfsJqlqw
facebook.com/ParoquiaDeSaoSebastiaoBarbacena

Transmissões

A todas as pessoas que colaborarem de alguma maneira para
a realização e brilhantismos dos atos da Semana Santa.

Sinceros agradecimentos

- Nos sábados, 02/04 e 16/04, não haverá Missa na igreja de
Nossa Senhora Auxiliadora.
- Nos domingos, 10/04 e 17/04, não haverá Missa na igreja de
São Lucas.
- Todas as celebrações acontecerão de acordo com os protoco-
los e orientações sanitárias da Arquidiocese de Mariana e das
autoridades públicas.
- Maiores informações sobre a participação presencial nas ce-
lebrações pelo telefone do Escritório Paroquial, (32) 3331-1910.

Notas



"Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto.”
(Colossenses 3,1)

Côn. Luiz Carlos Cesar Ferreira Carneiro - Pároco
Diác. Armando Hammoud – Colaborador
Conselho Paroquial de Pastoral D
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