25/03 – Domingo de Ramos

29/03 – 5ª Feira Santa
“Tenho desejado ardentemente comer convosco
esta Páscoa, antes de sofrer” (Lc 22,15). E por que este
desejo? “Como amasse os seus que estavam no mundo,
até o extremo os amou” (Jo 13,1). É um privilégio participar desta noite, onde mergulhamos na grandeza do
amor de Jesus por nós. Este amor é tão forte, que se dá
em alimento para a nossa salvação.

Tudo começa com a entrada triunfal em Jerusalém.
As pessoas acolhem Jesus, espalhando as roupas pelo
chão; outras cortam ramos para aclamá-lo com as boasvindas. “Quando já se ia aproximando da descida do
monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, tomada de alegria, começou a louvar a Deus em altas vozes, por todas as maravilhas que tinha visto. E dizia:
Bendito o rei que vem em nome do Senhor! Paz no céu
e glória no mais alto dos céus! (Lc 19,37-38).
Neste Domingo é feita a Coleta como gesto concreto da Campanha
da Fraternidade, a ser entregue no ofertório da Missa.

08:30h: Missa e bênção dos Ramos.
10:30h: Bênção Solene dos Ramos.
Início da celebração e procissão desde o palco
do pátio do Colégio Santo Agostinho até a
igreja para a celebração da Santa Missa
17:30h: Missa e bênção dos Ramos.
19:00h: Missa e bênção dos Ramos.

PROGRAMAÇÃO
DA
SEMANA SANTA
2018

26/03 – 2ª Feira Santa
07:30h: Missa.
18:30h: Via-Sacra.
27 e 28/03 – 3ª e 4ª Feira Santa
07:30h: Missa.
18:00h: Missa.
18:30h: Via-Sacra

De 5ª feira a Domingo os jovens da Juventude Agostiniana Recoleta
(JAR) estarão em Retiro na Paróquia e oferecem suas atividades
para um encontro profundo e íntimo com Nosso Senhor. Venha participar!

09:00h: Na Catedral: Missa dos Santos Óleos.
18:00h: Expressão mais sublime do Amor de Deus:
“Um encontro com o Deus que me ama.”
19:00h: Missa Solene da Ceia do Senhor.
O lava-pés e a Instituição da Eucaristia;
Trasladação e Adoração do Santíssimo Sacramento.
22:00h: Grupos de Oração e Solidariedade.
00:00h: JAR - Getsemani.
Acompanhamos Jesus nesta noite de dor, negação e
traição. Desejamos que, através de nossas orações, seja
uma noite de amor e sacrifício ao lado de Jesus.

30/03 – 6ª Feira Santa
A multidão se volta contra Jesus e grita: “Crucificao! Crucifica-o!”. É dia de silêncio e oração e nos recolhemos para meditar sobre o significado da cruz; acompanhamos a cruz. Quantas vezes Deus permite que carreguemos a cruz de certos problemas, mas, quando
chegamos ao Calvário, Jesus assume o nosso lugar.

31/03 – Sábado Santo
Chega o sábado com a Vigília Pascal: É a espera da
ressurreição. Acendemos um fogo novo, sinal da força
do Espírito de Deus para avivar a chama da nossa fé.
Acender as velas aponta para Jesus, luz do mundo, e renova no coração de todos a alegria e a esperança. A
bênção da água e a renovação das promessas batismais
demonstram o nosso valor aos olhos de Deus: somos
Seus filhos amados, ninguém está excluído desse amor!
09:00h: Oração da manhã: Laudes e Ofício das Leituras.
10:00h: Momento Mariano.
Solicitamos que os participantes adquiram, na secretaria paroquial,
o Círio da Família para a procissão do Círio Pascal. R$ 10,00

18:00h: Expressão mais sublime do Amor de Deus:
“A alegria de encontrar o Amor que nos salva.”
19:00h: Solene Vigília Pascal.
“A mãe de todas as Vigílias da Igreja”
07:00h: Grupos de adoradores.
08:00h: Pastoral Familiar e ECC.
09:00h: Oração da manhã: Laudes e Ofício das Leituras.
10:00h: As Sete Palavras.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pai, perdoa-lhes; porque não sabem o que fazem. (LC 23,34)
Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. (LC 23,34)
Mulher, eis aí o teu filho... Eis aí a tua mãe. (JO 19,26-27)
Meu Deus, meu Deus por que me abandonaste. (MT 27,46)
Tenho sede. (JO 19,28)
Tudo está consumado. (JO 19,30)
Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. (LC 23,46)

Neste dia a Coleta é destinada para o Ôbolo de Pedro; cuidado dos
Santos Lugares.

14:00h: Expressão mais sublime do Amor de Deus:
“A dor e a glória da cruz de Cristo.”
15:00h: Liturgia da Paixão e Morte do Senhor.
Leitura da Paixão; Oração Universal; Adoração da Cruz; Comunhão.
19:00h: Via-Sacra no Bosque. Condomínio Novo Leblon

Sto. Agostinho
Benção do Fogo e do Círio Pascal.
Proclamação da Páscoa.
Liturgia da Palavra - Canto do Glória e Aleluia.
Liturgia Batismal - Renovação das Promessas do Batismo.
Liturgia Eucarística.

21:00h: Confraternização Pascal.
01/04 – Domingo de Páscoa
Páscoa significa passagem. A Páscoa de Cristo é sua
passagem da morte na cruz para a ressurreição. É sua
vitória plena e definitiva sobre a morte. Desse modo, a
ressurreição de Jesus mudou totalmente a história da
humanidade para cada ser humano.
08:30h: Missa solene da Páscoa.
Missa de Encerramento da Páscoa Jovem.
10:30h: Missa solene da Páscoa.
17:30h: Missa solene da Páscoa.
19:00h: Missa solene da Páscoa.

02 a 08/04 – Semana da Misericórdia
07:30h: Celebração da Palavra com Comunhão +
Terço da Misericórdia.
15:00h: Novena da Misericórdia.
18:00h: Celebração da Palavra com Comunhão.

