
 

Comunicações do Pároco ao seu Povo que muito ama e estima 
 

Hoje, dia 05 - Domingo de Ramos na Paixão do Senhor 
 

Dia Mundial da Juventude 
 

Hoje era o dia da Comunhão Pascal de Toda a Comunidade Paroquial de Santa 

Cristina da Meadela que o “COVID-19” impediu que acontecesse 

 Continuamos a ser atingidos com toda a humanidade por esta guerra silenciosa que já fez 

milhares de vítimas e continua a fazer. 

 Mas, todos podemos, e devemos fazer, pelo menos, a Comunhão Espiritual. 

 Que em cada família desta Comunidade Paroquial O Senhor não fique esquecido. 

 Que todos sintamos uma grande saudade de O recebermos Sacramentalmente. 

 Ele acompanha-nos neste deserto que de certeza nos levará à Terra da Promessa. 

 Também o Povo de Deus teve que passar pelo deserto, que foi um tempo muito duro, mas 

conseguiu chegar à Terra prometida. 

 Que tudo isto nos ajude a preparar, cada um em sua família, uma Páscoa pela qual nunca 

passou em sua vida. 

 O vosso Pároco que a todos e a cada um muito ama e estima, deseja-vos, depois duma 

Semana Santa, também vivida em família, uma Santa Páscoa do Senhor Ressuscitado vivida 

na intimidade da família de cada um. Que cada família invente o melhor modo de o fazer. 

 Mas, pode ir à INTERNET e lá encontra algumas propostas para viver tudo isto em 

família desde o Domingo de Ramos ao Domingo de Páscoa. 

 Uma proposta para fazer comunhão com os outros é colocar no Domingo de Ramos uma 

cruz numa porta exterior da vossa casa onde possa ser vista e no Domingo de Páscoa envolvê-

la com flores. 

 Quero, também, comunicar-vos que todos os dias, na nossa Igreja Paroquial fechada, às 

17,45h rezo o Rosário e às 18,15h celebro a Eucaristia pensando em todos vós e em todo o 

mundo que sofre e em todos os que ajudam a quantos sofrem. E que podereis acompanhar 

pela INTERNET.  

 Porém, no Domingo de Ramos vou rezar o terço às 10h e celebrar a Eucaristia às 10,30h, 

sempre com a Igreja fechada. 

 Quanto à Semana Santa; no Domingo de Ramos anunciarei como irei fazer e a que horas, 

sempre com a Igreja fechada. 

 É um Domingo de Ramos, uma Semana Santa e um Domingo de Páscoa como nunca 

aconteceu na minha vida e nas nossas vidas. De certeza que iremos parar mais 

demoradamente com o Senhor e assim participarmos mais na Sua Paixão, Morte e 

Ressurreição. 

 Mais uma vez uma Santa Semana Santa e uma Santa Páscoa da Ressurreição do Senhor. 

 As mensagens que todos os anos costumo enviar antes da Páscoa a cada casa, as que 

costumava dar aos doentes na visita que lhes costumava fazer antes da Páscoa,  as que 

costumava dar no dia de Páscoa na Visita Pascal e as que distribuía na Vigília Pascal e 

Domingo de Páscoa  estão preparadas para que vos sejam entregue mesmo que seja depois de 



passar todo o tempo Pascal. Não vos posso esquecer. Sempre vos amo e mais ainda nas horas 

mais difíceis. 

 O Jornal Paroquial e a Informação Paroquial que, também, não podem agora ser 

distribuídos, tudo vos será entregue logo que o “COVID-19” nos deixar.  

 Mas dos que mais lembro são os doentes, os de mais idade, os que sempre nos 

encontrávamos na Celebração Dominical da Eucaristia, e durante a semana, os mais 

pequeninos e todos os meninos(as) da catequese da Infância do 1º ao 6º ano e todos os 

adolescentes do 7º ao 10º e todos os grupos de jovens e todas as obras, movimentos e grupos de 

apostolado e todos os que mais servem nesta Comunidade Paroquial de diversos modos e em 

diversos serviços e os que nos encontrávamos, também nas diversas reuniões. Mas, não posso 

esquecer todos os outros a quem encarecidamente peço nesta hora que voltem porque serão a 

nossa grande alegria e um modo muito concreto de cantar gratidão ao Senhor da Vida porque 

muitas vidas se foram e ainda muitas mais irão por tudo o que vemos e ouvimos. 

 Mas lembro com muita dor os que sofrem em Portugal e em todas as nações e todas as 

autoridades e os mais pobres e desempregados. 

 Por todos e por cada um rogamos ao Senhor da Vida e à Mãe de Deus e nossa Mãe para 

que, por todos interceda especialmente nesta hora em que vamos celebrar a Vitória de Seu 

Filho sobre a morte, também, nós possamos celebrar, com muita alegria, a vitória sobre o 

“COVID-19” e sermos assim cada vez mais fiéis ao Deus da Vida com a vida que nos 

conserva e com a qual queremos continuar a ser muito felizes.     

      

Próximo Domingo, dia 12 de Abril 

   Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor 

 

Sorteio das Festas – 12/04/2020 -1º Prémio nº 009 – Jorge Silvino Brito Abadesso - Meadela 

           2º Prémio nº 983 – Conceição Amorim - Meadela 

 

 

Palavra de Deus do próximo Domingo   12-04-2020 
DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR 

SOLENIDADE com oitava 

Branco – Ofício de Leituras  
Missa própria, Glória, sequência, Credo, pf. I da Páscoa. 

 

1ª Leitura –Act 10, 34a. 37-43;  

Sal   117 (118), 1-2. 16ab-17. 22-23 

2ª Leitura – Col 3, 1-4 ou I Cor 5, 6b-8 

Evangelho – Jo 20, 1-9 
 

 

 

 

            Página da Paróquia: www.paroquiameadela.pt 
 

 



Link para aceder à transmissão das celebrações 

na Igreja Paroquial da Meadela em direto 

https://www.facebook.com/Paroquia-Meadela-
101231198204009/?modal=admin_todo_tour 
 

 

https://www.facebo/
https://www.facebook.com/Paroquia-Meadela-101231198204009/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Paroquia-Meadela-101231198204009/?modal=admin_todo_tour

