NOVA OEI-

09:00 - Procissão (NO)
10:00 - Missa (NO)
11:30 - Procissão (SJB)
12:00 - Missa (NO - SJB)
19:15 - Missa (NO)
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)

10:00 - Ofício de Leitura 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 Leitura 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)
18:00 - Vésperas (NO)
19:15 - Missa (NO - a confirmar)

Queremos, nesta Quaresma assumir, com o máximo empenho, as seguintes propostas que o Papa
Francisco faz para o Outubro Missionário 2019,
como são apresentadas na Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa “Todos, tudo e sempre em missão” de 2018, nº 7:
1. Aprofundar o nosso encontro vivo e pessoal
com Cristo, única fonte do verdadeiro dinamismo
missionário;
2. Reforçar o nosso testemunho de fé, inspirados
nos modelos de santidade e de martírio que a Igreja
nos propõe;
3. Relançar o nosso entusiasmo pela formação em
matérias decisivas para a vivência e transmissão da
Fé, como são a catequese, a Bíblia, a espiritualidade
e mesmo as matérias propriamente teológicas;
4. Assumir a recomendação que nos é feita de praticarmos a caridade missionária, com renúncias a favor da ajuda material para os trabalhos da evangelização, criando até um fundo missionário paroquial.
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30 de março (SJB)

Nova Oeiras
09:00 – Laudes
18:00 – Terço
18:30 – Vésperas
19:00 – Missa com imposição das cinzas
20:30 – Adoração até às 00:00
São Julião da Barra
10:00 – Eucaristia com imposição das cinzas
21:00 – Eucaristia com imposição das cinzas

8 de março - pela paz na Venezuela


Início (29 mar): 10:30 (SJB) | 19:30 (NO)
Fim (30 mar): 17:00 (SJB) | 18:30 (NO)

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

Sextas-feiras – 10:30 (SJB) | 18:00 (NO)
Sexta-feira Santa – 18:00 (NO) • 21:00 (SJB)
Vicarial: 17 de março, 16:00 (Caxias)
Catequese: 29 de março, 21:00 (NO)

Nova Oeiras
• Quarta e sexta - 18:00
• Catequese - 9 de março, 10:00 (SJB)
• Celebração comunitária - 7 março, 21:00
São Julião da Barra
• Segunda e quinta - 18:00
• Catequese - 9 de março, 10:00 (SJB)
• Celebração comunitária - 11 abril, 21:00

15:00 - Hora da Misericórdia
Individualmente ou em grupo, em casa ou na igreja

NO: Seg - 10:30-13:00 | Qui - 10:30-19:00

29 de março - São Julião da Barra

Nova Oeiras (de segunda a sexta)
• Ofício e Laudes - 06:30 e 09:00
• Vésperas - 18:00

Entregar no dia 19 de abril com o destino que o Patriarcado indicar (ainda não foi anunciado).

Todos os anos, Deus «concede aos seus fiéis a
graça de se prepararem, na alegria do coração purificado, para celebrar as festas pascais, a fim de que, participando nos mistérios da renovação cristã, alcancem a
plenitude da filiação divina». Assim, de Páscoa em
Páscoa, podemos caminhar para a realização da salvação que já recebemos, graças ao mistério pascal de
Cristo. Este mistério de salvação é um processo dinâmico que abrange também a história e toda a criação.
São Paulo chega a dizer: «Até a criação se encontra
em expetativa ansiosa, aguardando a revelação dos
filhos de Deus» (Rm 8, 19). Deus! Ele sempre nos dá
novas ocasiões, para podermos recomeçar a amar.
Queridos irmãos e irmãs, a «quaresma» do Filho
de Deus consistiu em entrar no deserto da criação
para fazê-la voltar a ser aquele jardim da comunhão
com Deus que era antes do pecado das origens
(cf. Mc 1,12-13; Is 51,3). Que a nossa Quaresma seja
percorrer o mesmo caminho, para levar a esperança
de Cristo também à criação, que «será libertada da
escravidão da corrupção, para alcançar a liberdade na
glória dos filhos de Deus» (Rm 8, 21). Não deixemos
que passe em vão este tempo favorável! Peçamos a
Deus que nos ajude a realizar um caminho de verdadeira conversão. Abandonemos o egoísmo, o olhar
fixo em nós mesmos, e voltemo-nos para a Páscoa de
Jesus; façamo-nos próximo dos irmãos em dificuldade, partilhando com eles os nossos bens espirituais e
materiais. Assim, acolhendo na nossa vida concreta a
vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, atrairemos
também sobre a criação a sua força transformadora.

