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LEITURA I ( Jer 31, 31-34 )
Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa 
de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Não será 
como a aliança que firmei com os seus pais, no dia em que 
os tomei pela mão para os tirar da terra do Egipto, aliança 
que eles violaram, embora Eu tivesse domínio sobre eles, 
diz o Senhor. Esta é a aliança que estabelecerei com a casa 
de Israel, naqueles dias, diz o Senhor: Hei-de imprimir a mi-
nha lei no íntimo da sua alma e gravá-la-ei no seu coração. 
Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Já não terão 
de se instruir uns aos outros, nem de dizer cada um a seu 
irmão: «Aprendei a conhecer o Senhor». Todos eles Me co-
nhecerão, desde o maior ao mais pequeno, diz o Senhor. 
Porque vou perdoar os seus pecados e não mais recordarei 
as suas faltas.
SALMO RESPONSORIAL: 
Dai-me, Senhor, um coração puro.  

LEITURA II ( Hebr 5, 7-9 ) 
Nos dias da sua vida mortal, Cristo dirigiu preces e súplicas, 
com grandes clamores e lágrimas, Àquele que O podia livrar 
da morte e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de 
ser Filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atin-
gido a sua plenitude, tornou-Se para todos os que Lhe obede-
cem causa de salvação eterna.

SEMANA SANTA - por questões de segurança sanitária, foram sus-
pensas pelos bispos portugueses todas as procissões, o que afetará 
sobretudo a celebração do Domingo de Ramos (a missa começa já 
dentro da igreja com cada um no seu lugar e não haverá distribuição 
de ramos - cada um trará o seu) e a celebração da paixão na Sexta 
Feira Santa (não haverá a habitual procissão de adoração da Cruz - 
haverá adoração da cruz, mas com cada um no seu lugar). Como já 
vinha sendo feito, as igrejas deverão estar bem arejadas para faci-
litar  o mais possível a renovação do ar da igreja - visto que as cele-
brações decorrem sobretudo à noite, sugerimos que venham bem 
agasalhados para suportar as inevitáveis e até desejáveis correntes 
de ar. Há frequentemente a tentação, numa e noutra paróquia, de 
durante a celebração alguém ir fechar uma porta ou uma janela: não 
o podem fazer. Estão designadas equipas de acolhimento e ordem 
para cada celebração e compete-lhes a eles o assegurar do cumpri-
mento das normas sanitárias. Para as pessoas mais sensíveis ao frio, 
que por estes dias ainda se vai fazendo sentir sobretudo quando o 
sol se põe, sugerimos que venham mais cedo para assegurar um lu-
gar mais recatado e protegido das correntes de ar. Depois há um ou 
outro rito que também foram suspensos, como o Lava Pés, mas dis-
so  vos daremos conta ao longo da semana. No caso de SJBaptista, 
haverá celebrações que decorrerão no exterior, embora haja trans-
missão para dentro da igreja, e por isso discriminamos as que são 
no exterior. No caso das que decorrerão no interior, haverá uma te-
levisão lateral e outra ao fundo da igreja por forma a que as pessoas 
possam participar a partir do exterior, ao relento ou dentro do carro. 
No caso de São José, todas as celebrações serão no interior na igre-
ja, mas haverá sempre a possibilidade de ficar nas arcadas ou no 
exterior destas, acompanhando pela televisão que lá está instalada.
DOMINGO DE RAMOS - ENTRADA DE JESUS EM JERUSALÉM - 
missas vespertinas: 17h30, SJBaptista, no exterior com transmissão 
para dentro da igreja; 19h00, em SJosé. 
Domingo - SJosé: 9h00, 10h30, 12h00 e 19h00.
SJBaptista: 11h00 e 18h00 (no exterior, transmitida dentro da igreja).
CONFISSÕES TERÇA FEIRA SANTA - os padres estarão disponíveis 
na igreja de S. José para atenderem as pessoas de toda a Unidade 
Pastoral em confissão entre as 10h30 e as 12h30, entre as 15 e as 
17h e entre as 21 e as 22h30.
CONFISSÕES QUARTA FEIRA SANTA - os padres estarão disponí-
veis na igreja de SJBaptista para atenderem as pessoas de toda a Uni-
dade Pastoral em confissão entre as 16-18h e também às 21h para 
atender de confissão quem aparecer de toda a Unidade pastoral.
QUINTA FEIRA SANTA - INSTITUIÇÃO EUCARISTIA E LAVA PÉS
10:30: Missa crismal na Sé Nova 
* Início do tríduo Pascal 
19H00 - Missa da Ceia do Senhor em S. José
21H00 - Missa da Ceia do Senhor em S. João Baptista
SEXTA FEIRA SANTA
15h00 Celebração da Paixão do Senhor em S. José
18h00 Celebração da Paixão do Senhor em S. João Baptista
21h00 Via Sacra na Sé Nova com transmissão online.
SÁBADO ALELUIA - VIGÍLIA PASCAL - A RESSURREIÇÃO
22h00 São João Baptista (dentro com 2 pontos de transm. pr o ext.)
22h30 São José
DOMINGO DE PÁSCOA
SJosé: 9h00, 10h30, 12h00 e 19h00.
SJBaptista: 11h00 e 18h00 (no exterior, transmitida dentro da igreja).
ARRANCOU O ANO “FAMÍLIA AMORIS LAETITIA” - decorre de 
19 de março a 26 de junho 2022, e é uma iniciativa do Papa Francis-
co, que pretende chegar a todas as famílias do mundo por meio de 
várias propostas de caráter espiritual, pastoral e cultural, a serem 
realizadas no contexto dos movimentos eclesiais e das associações 
familiares. O objetivo é oferecer à Igreja oportunidades de reflexão 
e estudo para viver concretamente a riqueza desta exort. apostólica.
RENÚNCIA QUARESMAL - lembramos que não se trata de uma 
oferta extra, mas do produto das nossas renúncias e que será entre-
gue à Caritas. IBAN PT50 001800032660688902063

Graças a Deus, estamos de volta à igreja.
Desde 15 de março, que retomámos o ritmo de pré confinamento:

à semana, missa às 18h00 em SJBaptista e às 8h30 e 19h00 em SJosé. 
Ao sábado, vespertina às 17h30 em SJB (no exterior) e 19h em SJosé.

Domingo: 9h00, 10h30, 12 e 19h00 em SJosé. 
11h e 18h00 em SJBaptista (no exterior c/transmissão dentro da igreja)

EVANGELHO ( Jo 12, 20-33 ) 
Naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém 
para adorar nos dias da festa, foram ter com Filipe, de Betsai-
da da Galileia, e fizeram-lhe este pedido: «Senhor, nós que-
ríamos ver Jesus». Filipe foi dizê-lo a André; e então André e 
Filipe foram dizê-lo a Jesus. Jesus respondeu-lhes: «Chegou a 
hora em que o Filho do homem vai ser glorificado. Em verda-
de, em verdade vos digo: Se o grão de trigo, lançado à terra, 
não morrer, fica só; mas se morrer, dará muito fruto. Quem 
ama a sua vida, perdê-la-á, e quem despreza a sua vida neste 
mundo conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém Me qui-
ser servir, que Me siga, e onde Eu estiver, ali estará também o 
meu servo. E se alguém Me servir, meu Pai o honrará. Agora 
a minha alma está perturbada. E que hei-de dizer? Pai, salva-
-Me desta hora? Mas por causa disto é que Eu cheguei a esta 
hora. Pai, glorifica o teu nome». Veio então do Céu uma voz 
que dizia: «Já O glorifiquei e tornarei a glorificá-l’O». A mul-
tidão que estava presente e ouvira dizia ter sido um trovão. 
Outros afirmavam: «Foi um Anjo que Lhe falou». Disse Jesus: 
«Não foi por minha causa que esta voz se fez ouvir; foi por vos-
sa causa. Chegou a hora em que este mundo vai ser julgado. 
Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mun-
do. E quando Eu for elevado da terra, atrairei todos a Mim». 
Falava deste modo, para indicar de que morte ia morrer.



REFLEXÃO
SENHOR, NÓS QUERÍAMOS VER JESUS.

Jesus tinha feito uma entrada triunfal em Jerusalém antes 
da festa da Páscoa e os chefes dos judeus estão preocu-
pados. A multidão aclama-O como Messias e eles já não 
sabem o que fazer.  Na altura em que falam entre eles so-
bre isso, chegam uns judeus da diáspora (os gregos), que, 
dirigindo-se aos discípulos de Jesus, à vista dos fariseus, 
lhes dizem: «Nós queríamos ver Jesus». Não somente 
vê-lo de longe, mas aproximar-se, falar com ele, conhe-
cê-lo. Os discípulos vão dizê-lo a Jesus e este responde 
«Chegou a hora em que o Filho do homem vai ser glori-
ficado.» O que quer isto dizer? Glorificar não tem nada a 
ver aqui com o sentido de vaidade que damos hoje a esta 
palavra nas nossas línguas. Dar prestígio e reconhecimen-
to, elogiar. Na Bíblia, a glória de Deus é a força e o poder 
da sua presença resplandecente e transformante como 
na sarça ardente ou na luz gloriosa do Tabor. Quando Je-
sus diz: «Pai, glorifica o teu nome», podemos traduzir: 
“Pai, dá-te a conhecer tal como és. Revela-te como Pai 
cheio de amor que concluiu com os homens uma aliança 
eterna de amor.” 
Jesus disse a Pilatos que “veio ao mundo para dar tes-
temunho da verdade”. E esta verdade é dizer e mostrar 
quem é Deus, pois, como Ele disse, “a vida eterna con-
siste em que te conheçam a ti único Deus verdadeiro e 
ao teu Filho a quem enviaste”. Ele veio para nos dar a 

vida eterna que vem pelo conhecimento íntimo de Deus, 
pela experiência da relação com Ele. É na medida em que 
nos encontramos com Jesus, que O vamos conhecendo 
intimamente, que vamos experimentando em nós a Vida 
Eterna. Conhecer a Deus, através de Jesus e no Espírito 
Santo,  viver uma relação íntima com Ele, é a fonte de 
todos os bens. O desejo dos gregos é o desejo gritante 
de muita gente hoje. Uns sabem-no, outros sentem a in-
satisfação, como se lhes faltasse alguma coisa que não 
sabem o que é, mas quando O encontram compreendem 
então o que lhes faltava. A relação com Deus para o qual 
fomos feitos.
“Dias virão, em que estabelecerei…uma aliança nova”. 
Essa é a promessa do Antigo Testamento. E porque é que 
Deus quer constituir uma Aliança nova? Porque o povo 
tem fracassado constantemente no cumprimento da Pri-
meira Aliança, feita entre Deus e o povo que constitui 
o paradigma da fé de Israel. Aliança Nova não significa 
outra aliança, mas uma nova etapa da mesma Aliança. 
Deus, ao ver que o povo não é capaz de ser fiel ao que 
lhe deu, promete que irá fazer algo novo: irá inscrever a 
sua lei, já não em tábuas de pedra, mas no coração de 
cada pessoa.  «Dar-lhes-ei um coração novo e um espí-
rito novo.»  E em Ezequiel Deus acrescenta:  “Dar-vos-
-ei um coração novo e um espírito novo, arrancarei do 
vosso peito o coração de pedra e dar-vos-ei um coração 
de carne, infundirei  em vós o meu Espírito, e vivereis 
segundo as minhas leis  e andareis nos meus caminhos» 
(Ez 36,26-27) Como é que Deus fará isso? Enviará o dom 
do Espírito, que é o amor de Deus derramado nos nossos 
corações. Não é por acaso que o Pentecostes aconteceu 
no dia do Pentecostes judaico que celebrava  o dom da 
lei  a Moisés escrito nas tábuas. No Pentecostes cristão, 
Deus escreve a sua lei no íntimo do coração, enviando o 
seu Espírito. Quem recebe este dom conhecerá a Deus. 
“Todos me conhecerão desde o maior ao mais pequeno”. 
É porque todos conhecerão Deus, não de forma superfi-
cial, mas a partir de dentro, como Ele é, Deus de amor e 
de perdão, e porque experimentarão o seu eterno amor, 
que agora todos seguirão os seus caminhos e obedece-
rão às suas leis. Só aquele que se encontra com Jesus e 
recebe o dom do Espírito Santo percebe que está a vi-
ver a Nova Aliança realizada pelo dom da vida de Jesus 
como grão de trigo lançado na terra para dar muito fru-
to. Conhecendo e experimentando o seu amor, sentem-
-se atraídos para Ele por laços de amor, como Ele disse: 
“Quando Eu for elevado da terra, atrairei todos a Mim». 
A sua morte na cruz provocará a explosão do Espírito na-
queles que acreditarão n’Ele.  É a nova aliança no seu 
sangue que Jeremias e Ezequiel tinham anunciado.



Ave S. José
Deus enriqueceu-te de graças tão abundantes;
Os teus braços acariciaram o Salvador Menino,
Os teus olhos viram-no crescer.
Bendito és tu entre os homens 
E bendito é o Filho da tua esposa virginal, Jesus.
S. José, escolhido para seres o Pai do Filho único de Deus ,
Roga por nós 
Enquanto permanecemos aqui na terra 
No meio das preocupações da família, da saúde e do trabalho 
E socorre-nos agora 
e na hora da nossa morte.

Amen.


