NO-

09:00 - Procissão (NO)
10:00 - Missa (NO)
11:15 - Procissão (SJB)
12:00 - Missa (NO - SJB)
Bênção dos ramos também nas Missas vespertinas

10:00 - Missa Crismal na Sé Patriarcal
Bênção dos Santos Óleos dos catecúmenos, dos enfermos e do
Santo Crisma; renovação das promessas sacerdotais
19:00 - Missa da Ceia do Senhor (NO)
20:30 - Vigília de oração (toda a noite - NO)
21:30 - Missa da Ceia do Senhor (SJB)
23:00 - Vigília de oração (SJB)

XXVI Aniversário de Nova Oeiras e São Julião
10:00 - Ofício de Leituras e Laudes (NO - SJB)
15:00 - Paixão do Senhor (NO - SJB)
Narração da Paixão; Adoração da Cruz; Oração
Universal; Ofertório para lugares santos de Jerusalém
18:00 - Via-Sacra (NO)
21:00 - Via-Sacra (SJB)

10:00 - Ofício de Leituras e Laudes (NO - SJB)
11:30 - Redição do Símbolo (NO)
21:30 - Vigília Pascal (SJB) - 22:00 (NO)
Liturgia da Luz, da Palavra, do Batismo e da Eucaristia

12:00 - Missa (NO - SJB)
15:30 - Visita Pascal (NO - SJB)
18:00 - Vésperas (NO)
19:00 - Festa Pascal (NO - SJB)

«Toda a evangelização está fundada sobre esta Palavra escutada, meditada, vivida, celebrada e testemunhada. A Sagrada Escritura é fonte da evangelização. Por isso, é preciso
formar-se continuamente na escuta da Palavra. A Igreja não
evangeliza se não se deixa continuamente evangelizar. É
indispensável que a Palavra de Deus “se torne cada vez
mais o coração de toda a atividade eclesial”» (Papa Francisco, Evangelii Gaudium, nº 174).
No primeiro ano de receção da Constituição Sinodal de Lisboa, somos convidados a experimentar
como a Palavra de Deus nos pode conduzir à fé,
como ela alimenta e sustenta a nossa relação com
Deus. Na vivência da Quaresma e da Páscoa deste
ano, convidamos todos a deixarem-se guiar pelo
Evangelho de cada domingo procurando descobrir
como a Palavra nos leva à fé.
Às crianças e adolescentes é proposta uma dinâmica, que será acompanhada pelas famílias e pelos
catequistas, de modo a fazer despertar neles o gosto
e a vivência da Palavra de Deus, fazendo dela o lugar onde nasce a fé.

unidadepastoral.com


Nova Oeiras
09:00 – Laudes
18:00 – Terço
18:30 – Vésperas
19:00 – Missa com imposição das cinzas
20:30 – Adoração até às 24:00
São Julião da Barra
19:00 – Vésperas
19:30 – Sopa paroquial
20:00 – Adoração até às 21:00
21:00 – Missa com imposição das cinzas




Início (9 mar): 10:30 (SJB) | 19:30 (NO)
Fim (10 mar): 17:00 (SJB) | 18:30 (NO)

SJB: 1ª Sex - 10:30 | 1º Sáb - 18:30
2ª Ter - 15:00 | 3ª Qui - 17:30

Sextas-feiras, 21:00
• 23 fev - Oração de Taizé (SJB)
• 02 mar - Reflexão e adoração (NO)
• 09 mar - Reflexão e adoração (SJB)
• 16 mar - Reflexão e adoração (NO)
• 23 mar - Reflexão e adoração (SJB)

Sextas-feiras – 10h30 (SJB) | 18h15 (NO)
Sexta-feira Santa – 18:00 (NO) • 21:00 (SJB)
Vicarial: 25 de fevereiro, 16:00 (Algés)
Catequese: 11 de março, 16:00 (SJB)

Nova Oeiras
• Segunda e quinta - 10:00
• Quarta e sexta - 18:00
• Catequese - 17 de março, 10:00 (NO)
• Celebração comunitária - 16 fevereiro, 21:00
São Julião da Barra
• Segunda e quinta - 18:00
• Quarta e sexta - 10:00
• Catequese - 17 de março, 10:00 (NO)
• Celebração comunitária - 22 março, 21:00

NO: Seg - 10:30-13:00 | Qui - 10:00-19:00
15:00 - Hora da Misericórdia
Individualmente ou em grupo, em casa ou na igreja
Nova Oeiras (de segunda a sexta)
• Ofício e Laudes - 06h30 e 09h00
• Vésperas - 18:30

Irmã Oblatas de Bangui (Rep. Centro Africana)

Amados irmãos e irmãs! Mais uma vez vamos
encontrar-nos com a Páscoa do Senhor! Todos os
anos, com a finalidade de nos preparar para ela, Deus
na sua providência oferece-nos a Quaresma, «sinal
sacramental da nossa conversão», que anuncia e torna
possível voltar ao Senhor de todo o coração e com
toda a nossa vida.
Com a presente mensagem desejo, este ano também, ajudar toda a Igreja a viver, neste tempo de graça, com alegria e verdade; faço-o deixando-me inspirar pela seguinte afirmação de Jesus, que aparece no
evangelho de Mateus: «Porque se multiplicará a iniquidade, vai resfriar o amor de muitos» (Mt 24, 12). Esta
frase situa-se no discurso que trata do fim dos tempos, pronunciado em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, precisamente onde terá início a paixão do Senhor.
Dando resposta a uma pergunta dos discípulos, Jesus
anuncia uma grande tribulação e descreve a situação
em que poderia encontrar-se a comunidade dos crentes: à vista de fenómenos espaventosos, alguns falsos
profetas enganarão a muitos, a ponto de ameaçar apagar-se, nos corações, o amor que é o centro de todo o
Evangelho.
(...) Convido, sobretudo os membros da Igreja, a
empreender com ardor o caminho da Quaresma,
apoiados na esmola, no jejum e na oração. Se por vezes parece apagar-se em muitos corações o amor, este
não se apaga no coração de Deus! Ele sempre nos dá
novas ocasiões, para podermos recomeçar a amar.

