




Ele vive e quer-nos vivos
O silêncio existente dentro das nossas igrejas é muito parecido com o silêncio que existia no túmulo de Jesus - mes-
mo que possamos sentir a dor da separação, perda e vazio, aguardamos ansiosamente a Ressurreição e o encontro 
com Jesus na Eucaristia e com a família, a Comunidade.

Nesta Semana Santa, estaremos ligados uns aos outros, apesar de fisicamente afastados. Nem imaginas o quão difí-
cil é para mim imaginar uma Semana Santa sem a tua presença e sem a beleza da liturgia do Tríduo Pascal, centro e 
cume do Ano Litúrgico. Resta o conforto de saber que todos estamos em Jesus, num só Corpo. A nossa esperança e 
alegria não estão dependentes da realidade, mas estão baseadas em Jesus.

Este ano, os métodos e linguagens mudam, mas a consciência acerca da nossa missão de amar a Deus, os irmãos e 
fazer discípulos-missionários está mais forte.

Para te ajudar a ser Igreja e a viver em Igreja, em família, aqui está um pequeno eBook. Nele, encontrarás uma varie-
dade de propostas de orações, atividades, canções, jardinagem (!) e receitas (!) para viveres com maior devo-
ção o Mistério Pascal, com a tua família, unido à grande Família que é a Paróquia de Palhais/Santo António.

Que a paz de Cristo reine na tua casa nesta Semana Santa e sempre! Amen!

P.S. Estes dias são bons para nos lembrarmos do amor de Jesus e são uma oportunidade para contar isso aos 
outros. Deves conhecer pessoas que precisam de ouvir a Palavra de Jesus, não? Pensa nos teus amigos, nos teus 
familiares, em médicos, enfermeiros, professores, trabalhadores das farmácias e supermercados, pessoas que 
estão sozinhas em casa… faz uma lista de pessoas e coloca-a junto a uma cruz. Reza por elas. E, se possível, 
telefona-lhes, envia-lhes uma mensagem, desenha um postal e envia por correio, dá-lhes a esperança que vem 
de Jesus. Sê original e lembra-te o que Jesus diz: “todas as vezes que fizerem isto a um dos meus irmãos mais 
pequeninos, foi a mim que o fizeram” (Mateus 25,40)



Programação

SEXTA-FEIRA 
DA PAIXÃO DO SENHOR

15h00 – Celebração da Paixão do Senhor 
 direto.paroquia.pt

16h00 – Desintoxicação digital

20h00 – Via Sacra  direto.paroquia.pt

SÁBADO SANTO
16h00 – Oração diante do Sudário de Turim 
(online, em italiano,  tinyurl.com/paroquia-turim)

20h00 – Jantar Paroquial (cada um na sua casa!)

21h30 – Vigília Pascal  direto.paroquia.pt

DOMINGO DE PÁSCOA 
DA RESSURREIÇÃO DO SENhOR

09h30 – Eucaristia em Palhais (sem presença de fiéis)

10h45 – Eucaristia em Santo António  direto.paroquia.pt

11h30 – Conversa de Páscoa  zoom.us/j/355307862

15h00 – Eucaristia  direto.paroquia.pt

17h00 – Eucaristia  direto.paroquia.pt

19h00 – Eucaristia  direto.paroquia.pt

QUINTA-FEIRA SANTA
15h00 – Terço da Misericórdia e convívio 

 zoom.us/j/234937110

20h00 – Jantar Paroquial (cada um na sua casa!)

21h30 – Missa Vespertina da Ceia do Senhor 
 direto.paroquia.pt

22h30-23h59 Adoração do Santíssimo 
 direto.paroquia.pt





Mensagem do Pároco

A Páscoa deste ano vai ser muito diferente da Páscoa 
do ano passado, mas não há problema. A Páscoa não 
está presa a um calendário, a um local ou a uma cele-
bração na igreja. O que para nós parece impossível, 
para Deus é possível. A Deus toda a glória!

De nós, vai receber toda a glória na Páscoa deste ano. E, 
já agora, todos os dias!

Acreditamos que Deus está a fazer algo novo e especial. 
Nesta Páscoa, rezamos pela nossa Paróquia e por todas 
as paróquias e igrejas deste mundo. Rezaremos com 
muita devoção e paixão, aguardando o sopro de vida 
que Deus quer insuflar na Igreja nesta Páscoa, sem es-
quecer que Páscoa é passagem, mudança, renovação.

Talvez já tenhas feito a ti mesmo a pergunta... O que vai 
acontecer? Como será o mundo depois desta crise?

Para já, está claro que a restrição de movimentos, e 
as portas fechadas nas empresas e igrejas continuará 
durante mais uns tempos. Também suspeitamos que o 

trabalho, as reuniões, encontros e viagens vão demorar 
meses a estabilizar. Nada voltará a ser como antes.

Creio que devemos estar atentos para não lutar contra 
a realidade, mas cooperar com ela e aproveitá-la, como 
verdadeiros líderes.

O mundo, daqui a uns meses, vai ser diferente. Tam-
bém a Igreja será diferente: a mesma missão, diferen-
tes métodos.

Se calhar, vais desejar que tudo volte ao normal. Mas, 
será impossível regressar ao normal, porque o nor-
mal já não será o normal e terá mudado para sempre. 
Aconteceu o mesmo com os discípulos: tentaram vol-
tar ao “normal”, mas a Ressurreição de Jesus deu-lhes 
um novo “normal”.

Nesta hora, nesta Páscoa, peço-te que te prepares.

Olha para o futuro e não percas tempo a lamentar o 
presente.



É por isso que nós, neste tempo de isolamento, não es-
tamos a trabalhar em medidas de urgência para sobre-
viver durante 2 ou 3 meses; estamos a sonhar, a pensar 
e a planear com uma Visão maior no nosso horizonte. A 
crise pode trazer problemas inesperados, mas também 
trará oportunidades sem precedentes.

Neste momento, quero dirigir uma mensagem aos lí-
deres de cada ministério, grupo ou movimento des-
ta Paróquia: apliquem agora a vossa paixão, energia e 
agilidade, antecipando já a mudança que vai surgir no 
futuro. Quem não o fizer, provavelmente não vai “so-
breviver”. É hora de redesenhar urgentemente o nosso 
trabalho à luz do que acreditamos não para 2 ou 3 me-
ses, mas anos, porque o normal do amanhã não vai ser 
como o de ontem. Hoje, hoje temos de inovar, em vez 
de tentar manter os métodos que deixaram de funcio-
nar e nos aprisionaram por largos anos.

Como será o futuro? Nenhum de nós sabe o que nos 
reserva o futuro, mas sabemos em quem está o nosso 
futuro. E é por Ele que estamos aqui, focados na Mis-
são, em preparação do dia de amanhã.

Em 2012, o Papa Bento XVI pediu à Igreja para evange-
lizar o continente digital. Neste momento, vemos isso a 
acontecer. Finalmente.

Nesta hora, o “normal” é a Igreja digital. Daqui a uns 
meses, teremos alcançado muita gente pela internet, 
paroquianos digitais. Alguns dos nossos novos paro-
quianos, fiéis à Paróquia online, nunca tinham entrado 
numa igreja! No futuro, no novo normal, não podere-
mos abandonar essa multidão!

Voltaremos às missas, reuniões e serviços pessoais e 
físicos? Absolutamente. Mas o digital vai continuar a 
crescer e a avançar, sem barreiras!

A Igreja não poderá continuar na era do VHS, quando 
existe a Netflix!

No futuro, iremos deslocar-nos menos vezes à igreja 
para longas reuniões ou para tempos de formação ou 
oração. Alguns pequenos grupos também serão maio-
ritariamente online. A preparação dos líderes de ama-
nhã já começou, online. A flexibilidade que o Zoom e 
as outras plataformas de comunicação nos dão, já nos 
convenceu. Já é normal estarmos em reuniões à dis-
tância. Poderemos ter paroquianos e amigos a servir 
a Paróquia, desde o outro lado do mundo!

Outro aspeto que me tem saltado aos olhos é ver que a 
Igreja já não está centralizada no domingo. Hoje, fala-
mos da Igreja todos os dias. Deixámos de estar focados 
numa Igreja de domingo, porque a Igreja, o discipula-
do e a Missão também acontecem à segunda e à ter-



ça! Por isso, hoje é normal vermos o padre a falar nas 
redes sociais e na missa online a qualquer momento. 
O domingo será sempre “o” dia, o dia da ressurreição. 
Mas, creio que não ficará por aí. No futuro, a Igreja es-
tará aberta todos os dias, também na internet, porque 
as pessoas precisam de Deus todos os dias.

Também a Paróquia ficou descentralizada. Já não se 
olha para a Capela de Coina ou para a Igreja de Palhais, 
para a Capela da Penalva, da Vila Chã ou de Santo An-
tónio da Charneca. Somos uma só Paróquia. Estamos 
todos sintonizados na mesma estação e a ir na mes-
ma direção, com uma só mensagem e Missão. Não sei o 
que vai acontecer amanhã. O digital derrubou as bar-
reiras físicas, o que acontecerá aos edifícios? O digital 
fez a Paróquia chegar além-fronteiras, além edifícios. 
Não sei como será amanhã. Iremos desperdiçar esta 
oportunidade, fechando-nos novamente nas capeli-
nhas “porque sempre foi assim”?

Por fim, uma palavra sobre as homilias. Deverão ser 
mais dinâmicas, mais interativas, mais participadas, 
mais familiares, mais ligadas à vida e com a sempre re-
novada e renovadora Mensagem de Jesus. A Mensagem 
nunca mudará; os métodos terão de estar adaptados e 
atualizados ao novo tempo, ao novo “normal”, orienta-
dos para quem está no edifício da Igreja, mas também 

para quem acompanha em casa. Este período de cri-
se é um berço para fazer plantar uma Igreja renovada 
pelo poder do Espírito Santo.

Assim como as primeiras famílias cristãs eram um 
exemplo positivo para os vizinhos, as famílias católicas 
de hoje podem construir as suas próprias igrejas do-
mésticas e esforçarem-se por ser “ilhas de vida cristã 
no meio dum mundo descrente”.

Este ano, é essencial que façamos dos nossos lares e 
famílias modelos do amor de Cristo. “Cada casa pode 
transformar-se numa pequena igreja. Não só no senti-
do de que nela deve reinar o típico amor cristão feito 
de altruísmo e de solicitude recíproca, mas ainda mais 
no sentido de que toda a vida familiar, com base na fé, 
está chamada a girar em volta da única senhoria de Je-
sus Cristo.” (Bento XVI, Audiência Geral de 7 de feve-
reiro 2007)

Com a chegada do novo coronavírus, somos chama-
dos, mais do que nunca, a fazer da nossa casa e família 
uma igreja doméstica. Somos chamados a reservar um 
tempo para rezarmos juntos, como família, e entrar no 
Mistério Pascal, em família, unidos à grande família 
dos cristãos.



Afinal, a Paróquia de Palhais/Santo António só será uma casa acolhedora onde a Comunidade, em família, transfor-
mada pelo Espírito Santo, ama, reza, vive e serve como discípulos de Jesus e missionários do Evangelho, quando as 
famílias – cada uma das famílias – se empenhar a sério nisso. Tudo começa em casa.

Não conhecemos o dia de amanhã. Estamos a jogar um jogo que nunca nenhum de nós jogou antes. Estamos, por 
razões que somente Deus sabe, na linha de frente. Hoje, vamos agir com ousadia, para construir o melhor que puder-
mos, para fazer discípulos-missionários que amam Deus e os outros, online e offline, para glória de Deus.

Votos de um Santo Tríduo e Feliz Páscoa!

paroco@paroquia.pt

21 803 94 35



toque para assistir



Partilha
Não sabemos o poder que uma partilha tua pode fazer na vida de outra pessoa. 

Convidamos-te a partilhar a Paróquia com os outros.

Convida os teus amigos 
para as celebrações online

Coloca o link paroquia.pt nas portas 
e janelas de tua casa, para que outros 

sintam curiosidade e o visitem

Partilha nas redes sociais a tua Igreja 
em casa, a emissão das celebrações, 

o que andas a fazer

Faz um vídeo acerca da tua experiência de 
Igreja em casa e partilha-o nas redes sociais. 

O teu convite pessoal é muito poderoso!

Partilha as imagens das 
redes sociais da Paróquia



Como construir um altar em casa?
Já não sabes o que fazer em casa? Um desafio: constrói um es-
paço de oração! Um pequeno altar doméstico, como sinal ex-
terno de que queremos dar mais espaço a Ele nas nossas vidas.

Quando ouvimos falar de altar, pensamos em Igreja. Mas, se 
a tua casa, a tua família, são Igreja, por que não ter um altar, 
um espaço especial para Deus, ponto de paragem de todos os 
membros da família para a oração familiar?

Se a tua casa tem um espaço para dormir, um lugar para as 
refeições, um lugar para ver televisão… se a relação com Deus 
é importante, chegou o momento de pensares em montar um 
espacinho sagrado para a oração, um altar familiar. No final da 
pandemia, prometo ir benzer as vossas casas e conhecer o altar 
criado para a vossa ligação regular e intensa com Deus.

Como construir um altar em casa? Que seja um local acessível 
e visível a todos (se for na cave, ninguém irá lá parar!). Que seja 
um espaço que convide a parar, que lembre que Deus está pre-
sente de braços abertos para acolher. O espaço de oração pode 
ser uma pequenina mesa com uma toalha, uma cruz, uma flor, 
uma vela. Não é preciso complicar, nem encher a mesa com 50 
imagens de santos, nem 1000 pagelas de devoções variadas. O 
excesso pode distrair-nos do Essencial.







Às 20h, senta-te à mesa com a tua família para um jantar simples; se tiverem 
oportunidade, façam pão sem fermento. Pão sem fermento é o mesmo pão 
utilizado na Eucaristia, onde Jesus se faz presente.

AMBIENTE

Cria um ambiente de paz, 
usa velas para iluminar 
o ambiente, desliga a 
televisão;

Um jantar simples.

Altar em casa: toalha 
branca no altar (ou pano, 
sê criativo), copo de vinho, 
pão, uma cruz e velas.

MATERIAL

Comida;

Velas na mesa;

Bacia, jarro com água e 
toalha.

ALGUNS TEXTOS 
BÍBLICOS

Êxodo 12,1-14

Salmo 115 (116)

1 Cor 11,23-26

João 13,1-15

Neste dia celebramos a instituição da Eucaristia e o sacerdócio, na Última Ceia. É 
um dia de festa porque, neste dia, Jesus colocou-se no meio de nós na Eucaristia.

 Jantar paroquial às 20h00 (cada um na sua casa!)

 Eucaristia às 21h30  direto.paroquia.pt

 Adoração às 22h30-23h59  direto.paroquia.pt

MÚSICA

Ubi caritas

 tinyurl.com/paroquia-ubicaritas



Receita de pão ázimo

que conseguires. Podes ir polvilhando com farinha para evitar que 
se agarre ao rolo e à bancada.

Assim que tiveres todos os pães tendidos, aquece uma frigideira 
antiaderente ou em ferro e coloca os pães, um ou dois de cada vez, 
sendo que toda a superfície deve estar em contacto com a base da 
frigideira. Deixa dourar e dá a volta. Este é o momento mágico em 
que os nossos pães se assemelham a balões de ar quente.

Retira os pães já feitos para um cesto com um pano de cozinha 
limpo, e repete o processo até teres todos os pãezinhos bem 
dourados, estaladiços e inchados.

Se quiseres, assim que retirares os pães da frigideira, pincela com 
um pouco de azeite virgem extra e polvilha com flor de sal.

O pão ázimo é muito simples, feito com ingredientes que são 
usados há muitos e muitos anos. Nem vais acreditar. Experimenta 
preparar pães ázimos para a noite de quinta-feira santa. Se 
estiveres perdido, procura ajuda no Youtube!

Ingredientes

Farinha de Trigo sem fermento 300 g

Água 165 g

Sal 1 colher de chá

Coloca a farinha em cima da bancada de cozinha.

Forma uma cavidade no centro e adiciona o sal e a água. Com a 
mão no centro da cavidade já com a água, começa a misturar e a 
arrastar a farinha para o centro. Com a outra mão, e com a ajuda 
de uma espátula plana (tipo aquelas dos estucadores...), empurra 
a farinha. Se fores um bocadinho desastroso (como um padre 
que eu conheço...), irá dar imenso jeito a espátula, caso a “poça” 
se comece a desmoronar e corras o risco de inundar o chão da 
cozinha.

Assim que a farinha e a água estiverem bem envolvidas, trabalha a 
massa, com as mãos, durante uns dois minutos.

Divide a massa em oito porções e forma bolas.

Com ajuda do rolo da massa, estica até obteres uns círculos (não 
precisam de ser perfeitos...) com cerca de 15 cm, ou os mais finos 



Já na mesa, o pai/marido pode ler a passagem do Evangelho ( João 
13,1-15):

Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de 
passar deste mundo para o Pai, Ele, que amara os seus que estavam 
no mundo, amou-os até ao fim. No decorrer da ceia, tendo já o 
Demónio metido no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, 
a ideia de O entregar, Jesus, sabendo que o Pai Lhe tinha dado 
toda a autoridade, sabendo que saíra de Deus e para Deus voltava, 
levantou-Se da mesa, tirou o manto e tomou uma toalha, que pôs à 
cintura. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés 
aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que pusera à cintura. 
Quando chegou a Simão Pedro, este disse-Lhe: «Senhor, Tu vais 
lavar-me os pés?». Jesus respondeu: «O que estou a fazer, não o 
podes entender agora, mas compreendê-lo-ás mais tarde». Pedro 
insistiu: «Nunca consentirei que me laves os pés». Jesus respondeu-
lhe: «Se não tos lavar, não terás parte comigo». Simão Pedro 
replicou: «Senhor, então não somente os pés, mas também as mãos 
e a cabeça». Jesus respondeu-lhe: «Aquele que já tomou banho está 
limpo e não precisa de lavar senão os pés. Vós estais limpos, mas 
não todos». Jesus bem sabia quem O havia de entregar. Foi por isso 
que acrescentou: «Nem todos estais limpos». Depois de lhes lavar os 
pés, Jesus tomou o manto e pôs-Se de novo à mesa. Então disse-lhes: 
«Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-Me Mestre e Senhor, e 
dizeis bem, porque o sou. Se Eu, que sou Mestre e Senhor, vos lavei 
os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o 
exemplo, para que, assim como Eu fiz, vós façais também».



Agora, podem jantar, rir, falar, partilhar histórias.

Um pouco antes das 21h30 ligam-se a paroquia.pt para 
acompanhar a celebração da missa. Depois da homilia, 
vão ser desafiados a lavar os pés uns aos outros, em sinal 
de serviço e dedicação recíproca. O marido à esposa. A 
esposa ao marido. E, depois, aos filhos. Se alguém estiver 
sozinho, pode lavar aos mãos, invocando a misericórdia 
do Senhor que nos purifica com a sua Paixão.

Depois, se quiserem, façam estas perguntas, e partilham 
as vossas ideias uns com os outros:

- O que pensarias se Jesus te lavasse os pés?

- Pedro não queria que Jesus lhe lavasse os pés. Que 
farias tu?

- Como é que Jesus mostra que te ama?

- Como podes mostrar o teu amor aos outros?



Depois do jantar em família e da missa, haverá um tempo de 
oração, com transmissão em paroquia.pt. É o momento em que 
recordamos a oração de Jesus no Jardim das Oliveiras.

Em família, podemos rezar as seguintes preces de forma 
alternada entre todos:

- Pela Igreja, para que nunca se canse de anunciar Cristo 
Ressuscitado, Salvador e esperança do mundo, nas circunstâncias 
que se criaram devido ao coronavírus. Oremos.

- Pelos responsáveis pelo bem comum, para que saibam cuidar 
das pessoas entregues à sua responsabilidade. Oremos.

- Dá a luz da ciência a todos os que investigam remédios e 
tratamentos adequados em prol da saúde e do bem físico dos 
irmãos. Oremos.

- Pelos que se dedicam aos necessitados: voluntários, 
enfermeiros, médicos, forças de segurança, que estão na linha 
da frente a cuidar dos doentes, com o risco da própria vida e 
saúde. Oremos

- Pelos anciãos, os pobres, as pessoas mais frágeis e sós, para 
que ninguém fique abandonado ao desespero da solidão e do 
desânimo. Oremos.

- Pelas nossas famílias: que a luz de Cristo Jesus faça com que 
pais e filhos deem sempre uns aos outros amparo, escuta, amor 
e perdão. Oremos





Neste dia recordamos a Paixão e Morte de Jesus. Agradecemos-Lhe tudo o que faz por nós. É um dia de jejum e 
abstinência, não comemos carne e reduzimos a quantidade de comida. Assim, lembramo-nos do sacrifício de Jesus e 
unimo-nos a todos os que sofrem nesta hora, vítimas das injustiças, da opressão, do ódio, do medo… Na Sexta-feira 
santa, rezamos para vivermos mais atentos à realidade e termos a coragem de agir, lembrando que a morte nunca 
vencerá. A vida e o amor estão em Jesus; e nós estamos nEle.

 Celebração da Paixão do Senhor online – 15h00  direto.paroquia.pt

 16h00-20h00 – detox digital

 20h00 – Via Sacra com o Papa  direto.paroquia.pt

AMBIENTE

Silêncio;

Tenta fazer um detox digital 
(entre as 15h e as 20h).

Altar em casa: toalha 
escura ou roxa no altar 
(ou pano, sê criativo), cruz 
grande, coroa de espinhos 
(podes fazer com ramos, 
palitos, sê criativo), velas.

MATERIAL

Um grande crucifixo no 
centro da tua casa;

Bíblia;

Pano roxo para a cruz.

ALGUNS TEXTOS 
BÍBLICOS

Isaías 52,13-53,12

Salmo 30

Hebr 4,14-5,9

Jo 18,1-19,42

MÚSICA

 tinyurl.com/spotify-sexta



Que este dia seja dominado pelo 
silêncio, especialmente a partir das 
15h00.

Às 15h00, acompanha a Celebração 
da Paixão desde paroquia.pt. Tem 
diante de ti um grande crucifixo, 
para estares mais concentrado na 
oração e recordares o que Alguém 
fez por ti. Durante a oração, serás 
convidado a tocar na cruz e a beijá-
la. Pensa em Maria quando tocou 
no corpo do seu Filho. Pensa na tua 
vida, tocada pela vida de Jesus. Pensa 
nos teus pais, nos teus avós, que te 
levaram ao encontro com Jesus.

No final, coloca um pano roxo na 
cruz.



Em família, podem refletir nas seguintes questões:

Por que motivo terá Pedro negado conhecer Jesus?

Alguma vez escondeste a tua crença em Deus?

Por que é difícil ser discípulo nos dias de hoje?



Após a celebração, poderão rezar o Terço da Misericórdia 
em família.

“Quando rezarem este Terço junto aos agonizantes, Eu Me 
colocarei entre o Pai e a alma agonizante, não como justo 
Juiz, mas como Salvador misericordioso” (Diário de Santa 
Faustina, 1541)

“Às três horas da tarde implora a Minha Misericórdia, 
especialmente pelos pecadores. Ao menos durante um 
momento, reflete sobre a Minha Paixão, particularmente 
sobre o abandono em que Me encontrei no momento da 
agonia.” (Diário de Santa Faustina, 1320)

Como rezar? Utiliza um terço normal, para auxiliar na 
contagem.

Reza um Pai Nosso, Ave Maria e o Credo.

Nas contas maiores do terço: “Eterno Pai, eu Vos ofereço o 
Corpo e Sangue, Alma e Divindade de Vosso muito Amado 
Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos 
pecados e de todo o mundo.”

Nas contas menores: “Pela Sua dolorosa Paixão, tende 
misericórdia de nós e de todo o mundo.”

No final do terço, reza três vezes: “Deus Santo, Deus Forte, 
Deus Imortal, tende piedade de nós e de todo o mundo”



Para as crianças, sugerimos:

• App Bíblia Kids 
 bible.com/pt-PT/kids

• Pintar imagens 
 tinyurl.com/paroquia-pintar-estacoes

• E o jogo de cartas 
 tinyurl.com/paroquia-cards 

Para o jogo, tens de imprimir as várias páginas e recortar as 
cartas. Depois, a criança tem de colocar por ordem cronológica os 
acontecimentos retratados nas cartas.

Detox digital
Com tantos dias em casa, se calhar já estamos 
demasiado dependentes dos ecrãs. Por isso, após 
a Celebração da Paixão do Senhor, propomos que 
faças uma desintoxicação digital. Consegues ficar 
sem olhar para um ecrã até à hora da Via Sacra?

Podes fazer play na playlist que preparámos 
para ti no Spotify.

 tinyurl.com/spotify-sexta



Às 20h00, acompanha a Via Sacra 
com o Papa Francisco. Podem 
segurar numa cruz em cada estação. 
A Via Sacra será transmitida em 
paroquia.pt e na RTP2.

 direto.paroquia.pt





  youtu.be/bRZw35z-Z_A

Celebraremos a Páscoa ao anoitecer. A liturgia da Vigília Pascal está cheia 
de luz, de alegria. Celebramos a ressurreição de Jesus, recordamos o nosso 
batismo e rezamos uns pelos outros.

Mas, antes da Festa, o sábado santo é um dia de silêncio interior e exterior 
(uso mais controlado da televisão, do smartphone e da Netflix). O Senhor 
está no túmulo. O mundo está na escuridão. A nós, neste tempo de 
provação, compete-nos deixar viver a graça do Ressuscitado que transcende 
o tempo e as vicissitudes humanas. É tempo de espera, mas também de 
esperança na Vida.

 16h00 – Oração diante do Sudário de Turim 
(online, em italiano,  tinyurl.com/paroquia-turim)

 20h00 – Jantar paroquial (cada um em sua casa)

 21h30 – Vigília Pascal  direto.paroquia.pt

 23h00 – Partilha da notícia da ressurreição 
através de mensagens e das redes sociais



AMBIENTE

Durante o dia, mantém 
uma attitude de oração e 
silêncio;

Jantar festivo;

Velas nas janelas e 
varandas;

Velas na mesa de jantar.

Altar em casa: toalha 
branca; velas e cruz com 
pano branco; muitas 
flores; imagem de Jesus.

MÚSICA

Raise Hallelujah 
  tinyurl.com/RaiseHallelujah 

Na sua dor os homens 
encontraram 

 tinyurl.com/NaSuaDor

Ressuscitou aleluia 
 tinyurl.com/Aleluia-Paroquia 

VÍDEO

  youtu.be/bRZw35z-Z_A

MATERIAL

Um grande crucifixo no 
centro da tua casa;

Bíblia;

Velas na mesa;

Velas apagadas nas janelas 
e varandas;

Pano branco para a cruz.

ALGUNS TEXTOS 
BÍBLICOS

Génesis 1, 1 – 2, 2

Génesis 22, 1-18

Êxodo 14, 15 – 15, 1

Isaías 54, 5-14

Isaías 55, 1-11

Baruc 3, 9-15. 32 – 4, 4

Ezequiel 36, 16-17a. 18-28

Romanos 6, 3-11

Mateus 28, 1-10

Ao anoitecer, acende velas na sala de jantar.

Antes de começarem a jantar, uma das crianças, se houver, pode perguntar “mãe/pai, o 
que está a acontecer nesta noite?”

E a mãe ou o pai responde: “Nesta noite, Jesus Cristo passou da morte à vida. E nós hoje, 
à mesa, queremos celebrar esse acontecimento, na esperança de participar no seu triunfo 
sobre a morte e de viver com Ele para sempre junto de Deus.”

Tenham um jantar festivo, com sinais de festa, se possível.



Às 21h30, liguem-se a paroquia.pt para acompanhar a celebração paroquial em live streaming.

Estejam preparados para acender todas as luzes de casa e as velas nas janelas e varandas. Que 
a Luz da Ressurreição nos ilumine a todos! Participem da melhor forma possível, cantem, 
batam palmas, riam, rezem juntos.

Na cruz, coloca um pano branco. E beijem a cruz, Jesus está connosco. Vivo e ressuscitado!



No final da celebração, partilhem este 
vídeo pelos vossos contactos.

Digam a toda a gente que Jesus está vivo.





AMBIENTE

Panos brancos nas 
varandas e janelas;

Dia de festa;

Aumenta o som das 
colunas!

MÚSICA

Raise Hallelujah

Na sua dor os homens 
encontraram

Ressuscitou aleluia

Mais que vencedor

Luz da salvação

MATERIAL

Crucifixo com pano 
branco;

Bíblia.

ALGUNS TEXTOS 
BÍBLICOS

Atos 10,34-43

Salmo 117 (118)

Col 3,1-4

Jo 20,1-9

VÍDEO

  paroquia.pt/impossivel

Ele está vivo! Somos felizes porque Ele venceu a morte e o pecado! Hoje, em família, somos felizes! Para Ele, nada é 
impossível! Começamos hoje 50 dias de festa!

 10h45 – Eucaristia em paroquia.pt (com repetição às 15h00, 17h00, 19h00) 
 direto.paroquia.pt

 11h30 – Conversa online   zoom.us/j/355307862

 12h00 – Toque dos sinos

 14h30 – Padres na rua



Considera assistir ao nascer do sol em família. Pelos 
nossos cálculos, deve ser pelas 07h04 
(Barreiro, Portugal).

Tomem um bom pequeno almoço.

Coloquem música bem disposta. Vejam a nossa 
playlist especial no Spotify:

 tinyurl.com/spotify-pascoa

Joguem dominó ou Pictionary, saiam 
numa breve caminhada, disfrutem o novo dia. 
Sintam-se vivos. Sintam a Vida. Desliguem-se dos 
equipamentos de comunicação e liguem-se mais aos 
outros e à Vida. Observem os sinais do Ressuscitado 
que estão à nossa volta.



Juntem-se a nós para a celebração (online) às 10h45, novo horário de celebração 
dominical em Santo António da Charneca. Sim: horário alterado. Neste momento, 
todos nós já perdemos os horários da rotina. Somos chamados a cuidar do 
rebanho, mas também a pescar. Este horário permitirá mudanças mais profundas 
na forma como nos encontramos, como celebramos e nos preparamos. Em Palhais, 
o horário da missa passa a ser às 09h30. Às vezes é preciso coragem para a Missão, 
especialmente quando o assunto é mexer nos horários “intocáveis” da missa.

Para a missa online, ou na televisão, vistam-se a rigor. Concentrem-se. Desliguem 
tudo o que possa distrair durante a celebração. Abram as cortinas de casa, deixem 
entrar a luz.



E as crianças?

• Podem ficar a explorar a app Bíblia para 
 bible.com/pt-PT/kids

• pintar imagens 
 tinyurl.com/paroquia-pintar

• ou o jogo de cartas 
 tinyurl.com/paroquia-jogodecartas 

Para o jogo, tens de imprimir as várias páginas e recortar as 
cartas. Depois, a criança tem de colocar por ordem cronológica os 
acontecimentos retratados nas cartas.

Depois da missa, haverá um encontro online para quem quiser, em  
  zoom.us/j/355307862

Durante a tarde, enquanto os padres circulam pela Paróquia e rezam 
por cada família,  respeitando as normas de segurança e circulação 
existentes, tu és convidado a ficar em casa.

E que podes fazer?

Temos duas propostas:

Transforma o arco-íris “vai ficar tudo bem” num grande “ALELUIA, 
TUDO CORREU BEM”, com sinais do Ressuscitado, cor e alegria.



Se ainda tiveres tempo, sugerimos-te que cries um Jardim da 
Ressurreição.

Como? Só precisas de um grande vaso, terra e umas sementes ou 
plantas. Adiciona ao teu Jardim da Ressurreição umas pequenas 
cruzes feitas com raminhos e fio. Usa uma pequena chávena ou 
vaso para simular um túmulo. Depois, coloca uma grande pedra 
ao lado, a servir de porta. Este pequeno jardim conta a história da 
Páscoa: Jesus conquistou a morte, ressuscitou dos mortos e trouxe 
uma vida nova. Ao longo das próximas semanas, acompanha a 
vida do teu Jardim da Ressurreição. Tira fotos e coloca nas redes 
sociais (não esqueças de nos marcar @paroquia.pt).



Ao longo das próximas semanas, 
estejam atentos aos pequenos sinais 
de Jesus, da Ressurreição e da Vida. 
Partilhem os vossos momentos com 
os outros, sejam sinais de esperança e 
espalhem a Boa Nova.

  youtu.be/bRZw35z-Z_A



IMPOSSÍVEL
O que fazer quando não consegues acreditar no que está a 
acontecer?

A morte de Jesus na cruz trouxe uma crise de fé para os 
seus amigos e seguidores. Para eles, foi o fim do mundo 
que conheciam, foi a morte de todas as suas esperanças 
e sonhos. Então, algo inacreditável aconteceu. Algo que 
parecia impossível... A Páscoa celebra as coisas impossíveis 
que Deus pode fazer no meio de uma crise. A nova série 
de homilias tem a mensagem que precisamos ouvir agora 
mais do que nunca.

Impossível é o seu título. A partir do domingo de Páscoa, 
após o Evangelho.

  paroquia.pt/impossivel



PODCAST
Lançado há um ano, o Podcast da Paróquia 
de Palhais/Santo António apresenta as 
diferentes séries e respetivos episódios. 
Neste tempo de isolamento, há mais tempo 
para recordar os episódios passados. 
Recomendamos as séries “Sozinho em casa” 
(3 episódios), “Quando Deus não faz sentido” 
(5 episódios) e “Insónias” (5 episódios), pois 
o seu conteúdo é incrivelmente profético 
acerca da quarentena. A série “Impossível”, 
que vai estrear na Páscoa, terá a mensagem 
que precisamos ouvir agora mais do que 
nunca. A não perder!

  paroquia.podbean.com



RENOVAÇÃO DIVINA
Estamos em águas desconhecidas: os nossos 
edifícios estão fechados, mas esta é uma 
oportunidade única para a Igreja “fazer discípulos” 
(Mt 28,19).

Durante este período de crise, o ministério da 
Renovação Divina está a trabalhar com paróquias 
de todo o mundo para serem dadas as melhores 
respostas a este momento crítico da vida da 
Igreja. Todas as segundas, quartas e sextas-
feiras acontecem webinars com líderes de várias 
paróquias que estão a responder à crise com uma 
mentalidade missionária. Além dos webinars, 
a Renovação Divina oferece um podcast com 
episódios relacionados com a renovação paroquial.

A Paróquia de Palhais/Santo António é uma 
paróquia acompanhada pela equipa da Renovação 
Divina.

Neste tempo de pandemia, a Renovação Divina 
continua a avançar na sua missão de inspirar e 
equipar as paróquias para serem missionárias e, 
por meio delas, levar as pessoas a Jesus.

  divinerenovation.org





CURSOS 
ALPHA ONLINE 
E ALPHA JOVEM ONLINE
Alpha Online é uma oportunidade para explorares 
a vida e a fé cristã num ambiente online informal, 
familiar e aberto. O Alpha Online não é um curso, 
mas uma experiência irrepetível. Uma vez por 
semana, durante dez semanas, o Alpha Online 
junta pessoas de diversas situações familiares, 
sociais, religiosas e económicas. Cada Alpha 
Online começa com um período de convívio e jogo 
virtual, de bastante descontração. Depois, há um 
breve vídeo e conversa em pequenos grupos, onde 
só fala quem quer, onde tudo pode ser dito. Sem 
julgamentos ou pressões.

O Alpha acontece todas as sextas-feiras às 21h00 
na plataforma online Zoom. As inscrições podem 
fazer-se no site da Paróquia.

  tinyurl.com/alpha-inscricao

Jovens podem fazer Alpha Jovem Online ao sábado 
às 19h30.

  tinyurl.com/alpha-jovens



CURSO PARA CASAIS
Por que não aproveitar este tempo para investir na vossa 
relação, no casamento, na vossa união? O Curso para 
Casais online é uma série de sete sessões, pensadas 
para todos os casais que desejem passar tempo juntos 
e investir numa relação sã e duradoura. Durante sete 
sessões, o curso ajuda a compreender as necessidades 
de cada um; a comunicar mais eficazmente; a crescer 
juntos, aprendendo métodos para resolver conflitos; 
a reparar situações em que se possam ter ferido um 
ao outro; a reconhecer como a sua educação afeta o 
seu relacionamento; a melhorar os relacionamentos 
com pais e familiares; a desenvolver maior intimidade 
sexual; a descobrir a linguagem do amor um do outro 
e muito, muito mais….

  paroquia.pt/casais



CURSO PRESENÇA
Embora a Eucaristia pareça ser só um encontro com 
pão e vinho, na verdade é a fonte e cume da vida e 
da missão da Igreja. Este curso explora a verdade e a 
beleza da presença real de Cristo na Eucaristia, desde 
as suas origens nas Sagradas Escrituras, até ao seu 
profundo papel na vida da Igreja. É um curso para pais 
e filhos, especialmente para os que desejam preparar-
se para o encontro com a Eucaristia.

O curso “Presença” começou no dia 05 de abril às 18h30, 
e tem a duração de 4 semanas (sempre ao domingo, às 
18h30). Acontece online. 



USA A 
BÍBLIA NO 
TEMPO 
PASCAL!



BÍBLIA 2020
Vamos começar o dia com uma leitura bíblica diária, 
partilhada numa App com uma comunidade global! 
Todas as pessoas, em todos os lugares a lerem a Bíblia 
em voz alta, em 2020!

  bible2020.org



O EVANGELHO DE MARCOS
O Projeto Lumo é um filme do evangelho de Marcos 
filmado cronologicamente. Uma produção com excelente 
qualidade, para desfrutar em família, especialmente agora 
durante a Páscoa.

  biblia.pt/recursos-igreja/lumo



APP DA
BÍBLIA PARA
CRIANÇAS
Que os mais novos possam conhecer e 
apaixonar-se pela Palavra de Deus!

  www.bible.com/pt-PT/kids

BÍBLIA ONLINE
Registe-se no site Biblia.pt e usufrua de 
acesso experimental gratuito a conteúdos 
extra e materiais de estudo!

  biblia.pt  



PEQUENOS GRUPOS
A Paróquia é uma Comunidade de Comunidades. Os 
pequenos grupos são o coração da nossa família, onde 
crescem as amizades, onde amadurece o espírito e 
onde existe apoio mútuo na caminhada com Deus. 
Nestas pequenas igrejas domésticas, cada pessoa é 
conhecida, amada e respeitada. Nos pequenos grupos, 
há tempo para rir, falar, rezar, partilhar… e a internet 
aproxima as pessoas.

Os pequenos grupos de crianças, adolescentes e jovens 
continuam a reunir-se regularmente. Agora, com os 
pais mais presentes.

Para ajudar os pais dos mais novos, lançámos o Kids 
Online (  paroquia.pt/pequenos-grupos-online)

Os adultos, devem contactar-nos por email para 
conhecerem as possibilidades de pequenos grupos 
online da Paróquia.



GENEROSIDADE
Jesus ofereceu a sua vida na cruz, investindo tudo em ti, na tua vida. 
Nesta hora, agradecemos o teu apoio e a tua generosidade. O melhor 
investimento que podes fazer é na tua Paróquia. Online ou offline, é por 
ela que muitas pessoas encontram Jesus e as suas vidas mudam!

As portas estão fechadas, mas a nossa Missão continua com toda a sua 
força! Estamos a viver desligados da manutenção e focados na Missão de 
fazer discípulos-missionários que amam Deus e os outros, online e offline.

Nas últimas semanas, 50 casais iniciaram o Curso para Casais, 82 pessoas 
iniciaram o curso Alpha Online, 36 jovens iniciaram o Curso Alpha Jovem, 
reunimo-nos com mais de 30 famílias para falar sobre a Eucaristia.

Ser Igreja é falar, sobretudo, de mudança de vida, encontro com 
Jesus. A tua oferta apoia todo o trabalho realizado na Paróquia, 
especialmente neste tempo de crise em que tentamos chegar 
com qualidade a mais pessoas, como missionários da Boa Nova de 
Jesus. Tudo é possível, graças à tua oração e à tua contribuição!

Agradecemos profundamente a tua oferta e esperamos que o método de ofertas 
online seja útil para ti. A tua oferta também pode ser feita por transferência 
bancária (PT50 0035 0141 0009 2391 930 12), por MB Way (96 012 
87 43), cheque ou débito direto (contacta geral@paroquia.pt).

Encontremo-nos online ou offline, somos chamados a ser a Igreja. 
Caminhamos juntos e não deixamos de contribuir para que a Igreja 
tenha os recursos necessários para brilhar com força no meio da 
escuridão e do medo.



PROPOSTAS DE ORAÇÃO
ORA, POIS! 
O podcast dos Missionários Passionistas de Portugal, 
com meditações da Paixão de Jesus

  passionistas.pt/orapois

LEITURA DA PAIXÃO SEGUNDO MATEUS 
Proposta de lectio divina a partir do evangelista Mateus

  passionistas.pt/lectio-divina-da-paixao

10 MINUTOS COM JESUS

Reflexões de jovens sacerdotes que chegam ao 
telemóvel pelo Telegram ou Whatsapp

  10minutoscomjesus.org

PASSO A REZAR

Orações de 10 minutos em mp3. Que a oração seja 
parte da tua vida diária.

  passo-a-rezar.net



Este eBook foi preparado pela Paróquia de Palhais/Santo 
António pela agência Minha Paróquia, após consulta e estudo 
de vários recursos, a saber, o subsídio ‘Semana Santa A.D. 
2020 en las Iglesias Domésticas’ da Conferência Episcopal 
Espanhola; a Open Network da Life.Church; os recursos 
digitais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil; o manual 
‘Holy Week at Home’ da Order of Saint Benedict, Minnesota; 
a plataforma Worship@Home; o subsídio ‘Na esperança 
que sustenta a casa’ preparado pelo padre Carlos Aquino 
em colaboração com o Secretariado Nacional de Liturgia; o 
‘Para viver o Tríduo Pascal em família’ preparado por Fulvio 
e Anna Maria Mannoia; a St. Ann Parish, Texas; a Church of 
the Nativity, Maryland; Saddleback Church e o subsídio ‘Holy 
Week – Family Kit’ de Faith + Family Collective.

MINHAPARÓQUIA
Comunicação e Tecnologia

MINHAPARÓQUIA
Comunicação e Tecnologia




