
Quem ousa libertar-se 
das caricaturas do Cristianismo

Durante toda a Quaresma somos brindados com textos bíblicos tão densos 
que me levam a dizer: que pena nos gastarmos em tantas caricaturas da Boa 
Nova de Jesus e não investirmos no conhecimento de escritos tão decisivos 
na expoeriência cristã! Somos, afinal, tão mundanos quanto os que se dizem 
«católicos não praticantes». Vivemos sedentos só porque não queremos o 
esforço de subir um pouco à montanha onde se encontra a água viva, de 
superior qualidade.
No domingo passado, a parábola dos dois filhos - ambos pródigos afinal, ou 
perdidos como nós, quantas vezes à deriva, longe dos caminhos mais direc-
tos  para o encontro com a Verdade, a de nós próprios e a de Deus - revelava-

nos a difícil antropologia 
da profundidade do ser: 
prisioneiro de mim, não 
consigo compreender o 
amor excessivo do cora-
ção de Deus; convencido 
da minha virtude, não 
abro o coração para o irmão, que julgo pecador e criminoso.
Hoje, o evangelho de João põe-me no meio de Jesus e dos meus acusadores, 
como aconteceu com a mulher adúltera, aquela mulher sem nome - o seu 
nome é o teu e o meu - que deseja e anseia por uma sentença libertadora, a 
do Mestrre, que, sem pôr em causa o equilíbrio da Lei de Deus, a todos convi-

da a passar do rigorismo à misericórdia. Jesus, o Mestre, dá a grande lição, que nos custa ainda hoje entender: toda a Lei de Deus 
está ao serviço da libertação do jugo do pecado que nos torna a todos escravos, pesados, para podermos seguir no Caminho de 
Jesus com leveza. Aquela mulher adúltera, acusada pelos fariseus e colocada «no meio» à espera de uma sentença, que ela sabia 
de antemão ser a do apedrejamento à morte, bem depressa fica só com Jesus, que a liberta do pecado e da vergonha e a certifica 
de que Ele acredita nela como pessoa capaz de uma vida bem melhor. Por isso, a sentença surpreendente do «Mestre» só pode 
ser: «Eu não te condeno. Vai e não voltes a pecar». Aquele «no meio», situado entre a justiça dos fariseus acusadores e a miseri-
córdia de Jesus, deu lugar à abundância do perdão. Ela vai partir em paz, reabilitada, libertada porque se encontrou com Jesus, o 
Mestre, o Juiz de Misericórdia. Perante Ele, calam-se os acusadores que, ontem como hoje, tornam a vida de muitos num inferno.
Tantas «justiças» humanas e rigorismos humanos que infernizam a vida! Quem de nós não precisa de «ficar só com Jesus», dis-
pensados dos acusadores?! Não estará aqui precisamente o que é específico do seguimento de Jesus? É de facto revolucionária a 
mensagem de Jesus. Ontem como hoje. Libertar-se do fariseísmo acusador é missão de todos. Não infernizaremos, deste modo, a 
vida dos outros. E saborearemos a verdadeira paz, porque sempre precisamos do perdão de Deus. E a experiência do ser perdoado 
levará cada um a tornar possível o perdão aos outros. Ousemos «escavar» a beleza e a novidade do ser cristão.

O Prior - P. Abílio Cardoso
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BODAS DE OURO
Celebraram no dia 25 de Março, as suas bodas de ouro de casa-
mento António Queirós da Costa e Albina Fernandes Torres. 
O casamento foi celebrado na Igreja de Areias (São Vicente) no 
dia 25 de Março de 1972. A Paróquia une-se à acção de graças 
e felicita o casal por este jubileu.

Celebram na próxima sexta-feira, dia 8, as bodas de ouro de ca-
samento Álvaro Manuel Vaz e Maria da Glória Vasconcelos 
Pinheiro Vaz. O casamento foi celebrado no Santuário da Fran-
queira - Pereira no dia 08 de Abril de 1972. A Paróquia une-se à 
acção de graças e felicita o casal por este jubileu.

Para eles os nossos Parabéns

UM olHar oUTro 
Uma das acusações feitas ao Ocidente, na tentativa de jus-
tificar o injustificável, é a do abandono dos valores, que se 
impuseram ao longo dos séculos e que da Europa atingiram 
a generalidade dos povos. O presidente russo parece con-
fortado com o Patriarca Cirilo de Moscovo, que o olha como 
o «salvador» de um mundo Ocidente pervertido. A União Eu-
ropeia ter-se-ia desviado dos valores que a tornaram berço 
de civilizações. Terão eles alguma razão?
Provavelmente muitos se têm posto tal questão. Claro que 
a questão é, no mínimo, discutível. Sabemos como, quan-
do há anos se discutiu uma possível Constituição Europeia, 
a menção do Cristianismo como «raiz» desta Europa de 
nações e de valores gerou controvérsia e muitos foram os 
países contra tal menção, entre eles o Portugal de Durão 
Barroso. O próprio Papa João Paulo II, que tanto se bateu 
para tal, acabaria desgostoso e prevendo desvios de más 
consequências no futuro dos europeus. 
Passadas três décadas, eis-nos diante de uma deriva 
ideológica grave, já denunciada pelo papa Bento XVI, quan-
do insistia no relativismo ético, que se impunha na socie-
dade: abandonada a ética, a verdade perdia a sua objec-
tividade e a vida em sociedade ficaria à mercê de poderes 
descontrolados e de ideologias controversas.
E o que vemos nós, hoje, agravado neste conflito que, sendo 
entre dois países vizinhos, atinge a todos e ninguém lhe fica 
indiferente? A barbaridade dos atentados à vida, o «mas-
sacre» de populações indefesas e a manipulação da infor-
mação está a ultrapassar, diz-se, o pior de outras guerras. 
Até quando?, perguntamo-nos. Até quando a consciência 
humana continuará a tolerar tanta crueldade? Até quan-
do continuaremos a assistir à impotência das organizações 
internacionais que, tentando manter-se na via do diálogo, 
nada conseguem de concreto? Para que existem elas, afi-
nal, se meia dúzia de países conservam o direito de veto, só 
pela força bélica de que dispõem? E até que ponto podemos 
aceitar este «estatuto» prepotente de alguns sobre todos?
Voltemos à questões dos valores da Europa. «Quais são os 
valores do Ocidente nos dias de hoje» face à Rússia, pergun-
ta-se Davide Lovat (FSSPX, News, 23/03/2022)? E começa 
por responder, apresentando uma pequena lista. Diz ele: 
«Outrora eram os valores cristãos, mas hoje estes foram 
todos postos de lado e são até combatidos com agressi- 
vidade». Hoje os valores do Ocidente são, segundo o autor; 
«a celebração da memória da Shoah, o orgulho gay para 
afirmar socialmente a teoria de género, o cientismo, o po- 
sitivismo jurídico, o sincretismo religioso, o ecologismo, o 
imigracionismo para alimentar o multiculturalismo, a li- 
bertinagem (isto é, a pornografia, a prostituição, o aborto, a 
eutanásia, as ‘articulações’ e drogas), o estatismo elevado a 
uma dimensão continental, a contra-cultura ligada ao pro-
gressivismo ideológico...».
Reconhecemos, certamente, que tais afirmações preci- 
sam de ser atenuadas, embora sem lhes retirar a força de 
denúncia, que nos deve levar a um pensamento crítico mas 
atento à realidade. Por exemplo, esta afirmação do autor: «A 
ciência foi ridicularizada nestes dois anos de pandemia, (...)
fazendo triunfar o cientismo, uma abordagem fanática da 
ciência que dá às contradições mais absurdas um carácter 
de dogma religioso, (...) um carácter de absoluto a opiniões 
que são contraditas semanas mais tarde. O método científi-
co, ao contrário, é outra coisa e não permite qualquer dog-
matismo ideológico ou politico».
Amando todos a Europa a que gostamos de pertencer e 
apreciando o clima de paz e de progresso, de que dispomos, 
não podemos fechar os olhos à força de certas ideologias, 
que «negam as raízes éticas, históricas e culturais da civili-
zação europeia».   P. Abílio Cardoso

- em 17 de Julho de 1980, a Igreja Matriz foi vi- 
sitada pelo Sr. General António Soares Carneiro, 
candidato à Presidência da República Portugue-
sa, que assinando o ”Livro de Ouro” da Paróquia 
deixou escrito o seguinte: “Na casa do Senhor, a 
afirmação de esperança de que todos nós, povo 
de Deus e povo de Portugal, nos identificamos 
com os valores perenes de uma Pátria”.

CrUZes na rUa

A CRUZ PASCAL
NA CASA DOS BARCELENSES

Na foto ao lado, a cruz 
que vai assinalar o Res-
suscitado ao longo dos 50 
dias do Tempo Pascal.
Está em curso a inscrição 
das famílias que a quei-
ram receber: cada família 
entrega a outra família às 
21.00. Logo, serão apenas 
50 famílias, que deverão 
telefonar para o cartório 
(nome, morada e nº de 
telefone), a fim de se es-

tabelecer a ordem, que será por vizinhanças 
para ser mais fácil e rápida a passagem. Uma 
oração pascal acompanhará a entrega de 
uma família a outra.

PereGrInaÇÃo a loYola e loUrDes

ConfrarIa Do sanTÍssIMo saCraMenTo
Nos termos do artº. 17 dos Estatutos da Confraria do Santíssi-
mo Sacramento, convocam-se todos os irmãos desta Confraria 
para se reunirem em Assembleia Geral no dia 10 de Abril pelas 
17 horas, no salão nobre da Igreja Matriz de Barcelos, com a 
seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1: Aprovação das contas do ano de 2021.

Barcelos, 26 de Março de 2022
O Presidente da Assembleia Geral

Manuel Campinho Coutinho Rodrigues

ConCerTo na IGreJa Do TerÇo
o Coro de Câmara de barcelos apresentará no próximo 
dia 10 de abril, pelas 21h, um concerto na Igreja da nossa 
senhora do Terço sobre a temática da Páscoa. Um camin-
ho entre a sombra e a luz onde se pintará musicalmente 
um dos momentos mais importantes da vida cristã.

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
[para rezar antes da refeição em família]

Senhor Deus, não te cansas de perdoar, fazes 
de nós uma nova criação. Abençoa esta nos-
sa mesa familiar, para que ela se torne lugar 
santo de encontro, de escuta, de diálogo, 
sem pedras no sapato ou no coração. Ensi-
na-nos a atirar as pedras ao chão, a estender 
a mão, para pedir desculpa e a oferecer sem 
medida o teu perdão. Ámen.

a fim de celebrarmos o Jubileu de santo Inácio de loyola 
(500 anos da sua iluminação ou conversão), vamos em 
peregrinação a loyola e lourdes a 28 e 29 de Maio, sain-
do na véspera, sexta, às 21.00 e regressando no domingo 
pela meia noite. Haverá paragens no caminho, uma delas 
para o pequeno almoço (livre).
em loyola faremos a visita à Casa de santo Inácio e à 
basílica. se possível celebraremos a eucaristia. Depois do 
almoço, em restaurante local, partiremos para lourdes, 
aonde prevemos chegar pelas 18.30, sendo alojados no 
Hotel esplanade eden, em regime de pensão completa.

Visitaremos alguns locais de lourdes e não deixaremos 
de participar na procissão de velas e na Missa Interna-
cional, esta na basílica subterrânea s. Pio X.
após o almoço de domingo, regressaremos a barcelos, 
com pausa para o jantar (incluído).
o preço total (autocarro, visitas, pensão completa e jan-
tar no regresso) é de 200 euros.
as inscrições já se iniciaram e restam poucos lugares. 
Quer os já inscritos, quer os que venham a inscrever-se 
devem deixar um sinal de 50euros. o restante será pago 
até uma semana antes da partida (22 de Maio).



serVIÇo lITÚrGICo Da seMana InforMaÇÕes
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A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
V DOMINGO DA QUARESMA

seGUnDa, 4 - s. IsIDoro
 Leituras: Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62
  Jo 8, 1-11

09.00 (Senhor da Cruz): Pelas almas do Purgatório
15.30 (Terço): Familiares de Maria Rosa de Oliveira
19.00 (Matriz): Celebração da Palavra (Irmãos La Salle)

TerÇa, 5 - s. VICenTe ferrer
 Leituras: Num 21, 4-9
  Jo 8, 21-30

09.00 (Senhor da Cruz): Pais e familiares de Fernanda Carvalho
19.00 (Matriz): Maria Luísa de Sousa Nunes e familiares

QUarTa, 6 - Leituras: Dan 3, 14-20. 91-92. 95
    Jo 8, 31-42

09.00 (Senhor da Cruz): Pelas almas do Purgatório
           mais abandonadas
15.30 (Terço - Intenções colectivas):
- Pelos irmãos, vivos e falecidos, da Confraria do Terço
19.00 (Matriz): Em honra de São Judas Tadeu

QUInTa, 7 - s. JoÃo baTIsTa De la salle
 Leituras: Gen 17, 3-9
  Jo 8, 51-59

08.00 (são José): Acção de graças à Sagrada Família
09.00 (senhor da Cruz): António Fernandes Pereira
15.30 (Terço): Augusto Dias Salgueiro, esposa e família
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Amélia Alda Amaral Neiva
- Manuel Correia da Silva (aniv. nascimento)
- Maria Emília Pereira da Costa

SExTA, 8 - Leituras: Jer 20, 10-13
            Jo 10, 31-42

09.00 (Senhor da Cruz - Intenções colectivas):
- Maria Olívia Pinheiro Cunha, marido e neto
- Joaquim Carlos Ramalho Vieira, pais e irmãos
- António Jardim V. Boas e familiares
15.30 (Terço): Elvira Sá Faria, marido e filhos
19.00 (Matriz): Manuel Gonçalves Barbosa (7º dia)

sábaDo, 9 - Leituras: Ez 37, 21-28
    Jo 11, 45-56

09.00 (Senhor da Cruz): Pelas almas do Purgatório
     mais abandonadas
17.30 (são José): Rita de Jesus e Afonso Castro
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- Maria Eugénia Fernandes Ribeiro, filho Luís e genro Manuel
- Rita de Jesus Pinto (aniv.) e marido Afonso Pinheiro Castro
- Crispim Cruz Gonçalves
- Bernardino Pereira da Costa e familiares de Tereza Carreiras
- Maria Cesaltina Santos Faria
- M.ª Gracinda Rego de Sousa Graça Esteves e filha Clementina
- Fernando Fernandes Moreno e esposa

DoMInGo, 10 - raMos na PaIXÃo Do senHor
 Leituras: Is 50, 4-7
   Filip 2, 6-11
   Lc 22, 14-23, 56

08.45 (Senhor da Cruz): Carmo Glória Martins, Fernando Agra 
               e Domingos F. Martins Almeida
11.00 (Matriz): Pelo povo
12.15 (Senhor da Cruz): Irmãos da Real Irmandade
15.30 (Terço): Rui Manuel da Silva Rosas
19.00 (Matriz): Pelos irmãos, vivos e falecidos,
                    da Irmandade de Santa Maria Maior

Grandes maravilhas fez por nós o senhor

OFERTAS PARA BOLETIM 
Pedimos a colaboração generosa 
para com o Boletim, que é distribuí-
do gratuitamente. 
- Família n.º 196 - 5,00
- Família n.º 422 - 10,00
- Família n.º 187 - 20,00
- Família n.º 563 - 20,00

TOTAL DA SEMANA - 55,00

A transportar: 28.179,75 euros
Despesas até agora: 36.797.60

CarTa aos ParoQUIanos - Está 
a ser distribuída a Carta aos Paroqui-
anos, habitual antes da Páscoa. Tem 
informações sobre o Contributo Peni-
tencial que cada família deve entregar 
antes da Páscoa, sobre a celebração 
festiva da Páscoa e o Folar, além da 
mensagem do Prior.

VIsITa aos DoenTes - Aliviada a 
pandemia, o pároco irá retomar a visita 
aos doentes e idosos ao longo da se-
mana. O mesmo acontece com o levar 
da sagrada comunhão. Os familiares 
dos idosos e doentes que pretendam a 
visita do pároco deverão comunicar de 
imediato essa intenção.

HoTel-lar - A direção do Ho-
tel-Lar Condes de Barcelos solicitou à 
Paróquia que retomasse a assistência 
religiosa aos utentes do Lar, interrom-

PreParaÇÃo Do baPTIsMo
No próximo sábado, às 16.00 nas salas de cate-
quese, haverá uma nova reunião de preparação 
para o Baptismo destinada a todas as famílias com 
crianças para baptizar nos próximos meses e para 
todos aqueles que pretendam assumir o múnus de 
padrinhos, em Barcelos ou noutras paróquias.

DoMInGo De raMos e seMana sanTa
No próximo domingo a Bênção e Procissão de Ra-
mos - uma única procissão pela cidade conforme 
decisão do Conselho Pastoral tomada há vários anos 
- será feita no átrio do Convento dos Capuchinhos. 
Após a bênção seguiremos todos em procissão, em 
direcção à Igreja de Santo António, sendo a ani-
mação feita pelos grupos da Comunidade de San-
to António. A partir dali, seguir-se-á em direcção à 
Igreja da Misericórdia e, dali, para a Igreja Matriz, 
passando em frente do Senhor da Cruz e pela Rua 
Direita. Como habitualmente, as missas das 9.30 em 
Santo António e a das 10.00 na Igreja da Misericór-
dia serão atrasadas. Todos devem concentrar- se às 
9.45 (a missa no Senhor da Cruz será antecipada 
para as 8.45). Vamos todos participar neste «memo-
rial» da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a 
poucos dias da Páscoa dos judeus.
Com a celebração dos ramos dá-se início à Semana 
Santa, chamada também a Semana Maior.

pida durante a pandemia.
Assim, já amanhã, o Prior vai presidir 
à Eucaristia, após o atendimento de 
confissão. E conta com a colaboração 
de sacerdotes confessores e ministros 
da Comunhão.

LEITORES - Vão reunir amanhã, às 
21.00, nas salas de catequese.

PasToral faMIlIar - Vai reunir 
na terça-feira, às 21.30, a Equipa da 
Pastoral Familiar.

CoMUnHÃo PasCal Do IaesM 
- O IAESM, como acontece todos os 
anos, reúne os seus membros na Igreja 
Matriz para a Comunhão Pascal. Será 
na próxima quarta-feira às 11.00. São 
bem-vindos.

CesM - Na próxima quarta-feira 
haverá nova sessão de formação no 

CESM. O tema é:  Bangladesh aqui 
ao lado. Vale a pena participar. Das 
21.00 às 22.30 no Seminário da Silva.

MeC’s - Os ministros extraor-
dinários da Comunhão vão reunir 
na quarta-feira às 21.00 para se 
reorganizarem após o tempo exce-
cional da pandemia. Precisamos de 
voltar ao serviço da comunhão aos 
doentes, após a visita sacramental 
do pároco.

IGreJa QUe sofre - Na próxima 
quinta-feira, às 14.30 na Igreja do 

ATO DE CONSAGRAÇÃO AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA

Por isso recorremos a Vós, batemos à porta do vosso Coração, nós os 
vossos queridos filhos que não Vos cansais de visitar em todo o tempo 
e convidar à conversão. Nesta hora escura, vinde socorrer-nos e con-
solar-nos. Repeti a cada um de nós: «Não estou porventura aqui Eu, 
que sou tua mãe?» Vós sabeis como desfazer os emaranhados do nosso 
coração e desatar os nós do nosso tempo. Repomos a nossa confiança 
em Vós. Temos a certeza de que Vós, especialmente no momento da 
prova, não desprezais as nossas súplicas e vindes em nosso auxílio.
Assim fizestes em Caná da Galileia, quando apressastes a hora da inter-
venção de Jesus e introduzistes no mundo o seu primeiro sinal. Quando 
a festa se mudara em tristeza, dissestes-Lhe: «Não têm vinho!» (Jo 2, 
3). Ó Mãe, repeti-o mais uma vez a Deus, porque hoje esgotamos o 
vinho da esperança, desvaneceu-se a alegria, diluiu-se a fraternidade. 
Perdemos a humanidade, malbaratamos a paz. Tornamo-nos capazes 
de toda a violência e destruição. Temos necessidade urgente da vossa 
intervenção materna.
Por isso acolhei, ó Mãe, esta nossa súplica:
Vós, estrela do mar, não nos deixeis naufragar na tempestade da guerra;
Vós, arca da nova aliança, inspirai projetos e caminhos de reconciliação;
Vós, «terra do Céu», trazei de volta ao mundo a concórdia de Deus;
Apagai o ódio, acalmai a vingança, ensinai-nos o perdão;
Libertai-nos da guerra, preservai o mundo da ameaça nuclear;
Rainha do Rosário, despertai em nós a necessidade de rezar e amar;
Rainha da família humana, mostrai aos povos o caminho da fraternidade;
Rainha da paz, alcançai a paz para o mundo.

Basílica de São Pedro, 25 de março de 2022

Terço, haverá um momento de oração, inseri-
do no dinamismo da Fundação Ajuda à Igreja 
que sofre.

CAMINHADA SINODAL NA PARÓQUIA - A 
próxima sessão dos grupos sinodais vai ocor-
rer na próxima quinta-feira, dia 7, a última an-
tes da Páscoa. Depois da Páscoa teremos mais 
três sessões: 5 e 19 de Maio e 2 de Junho.

REUNIÃO DE CATEQUISTAS - Os catequis-
tas vão reunir no próximo sábado, às 16.00.

CrIsManDos - Às 21.00 do próximo sába-
do, nas salas de catequese, teremos mais um 
encontro de preparação do Crisma.

CONCERTO NA IGREJA MATRIZ - Pelo Con-
servatório de Música de Barcelos, será no 
próximo sábado, 9 de abril, às 21.30.

PereGrInaÇÃo À Terra sanTa - Ire-
mos em peregrinação à Terra Santa, de 16 
a 24 de Agosto. Aceitam-se desde já as 
inscrições (com 780 euros) e informa-se 
que o preço em tudo incluído será de 1780 
euros.

ConTrIbUTo PenITenCIal - Já vão 
longe, felizmente, os dias em que o católi-
co era exortado a «pagar as bulas», para 
ficar de consciência tranquila e poder co-
mer carne nas sextas-feiras da Quaresma. 
Muito mais evangélica é a prática actual de 
um contributo pedido a cada família, como 
partilha com os mais necessitados. Man-

tém-se o sentido de comunidade quando o 
bispo diocesano decide sobre qual o destino 
a dar às dádivas recolhidas, que devem cor-
responder à prática penitencial de renúncia 
em favor de outros. No ano presente, D. José 
Cordeiro, recém chegado à nossa Arquidio-
cese, decidiu manter as duas finalidades já 
de nós conhecidas: a Paróquia de Ocua, em 
Moçambique (que eu, Prior, visitei em 2019), 
confiada a uma equipa missionária de Braga; 
e o Fundo Partilhar com Esperança, criado na 
nossa diocese para acorrer às necessidades 
das famílias mais carenciadas.
Pedimos que as renúnicias pessoais de cada 
membro da família sejam juntas no contri- 
buto penitencial de cada família. Tal dinheiro 
recolhido na Paróquia será enviado para a te-
souraria da Cúria diocesana, que o distribuirá 
pelas finalidades anunciadas.

FESTA DAS CRUZES
Recebido que foi o pedido do Município 
para que a Paróquia se responsabilize pela 
parte religiosa da festa, particularmente da 
Procissão da Invenção da Santa Cruz, estão 
já em curso as diligências necessárias.
Com a Comissão renovada a reunir de ime-
diato, apela-se desde já à inscrição de fi- 
gurados: na Casa das Noivas, como habi- 
tualmente, sendo que a Comissão assumirá, 
como de costume, os encargos. Precisamos 
de crianças e adolescentes na procissão, 
como continuidade do processo catequético 
que estão a seguir.

VIA SACRA NA RUA
são 14 as cruzes distribuídas pela cidade e ornamentadas a cargo dos 
moradores. o Prior felicita-os e espera ver crescer uma sadia vizinhança 
que aproxime as pessoas. surgem assim novas lideranças, que se vão 
afirmando entre vizinhos.
a eles quero eu, pároco, pedir que desenvolvam o sentido de pertença 
à Paróquia e que, à volta da cruz, promovam encontros de oração nesta 
quadra de Quaresma/Páscoa.
a nossa Via sacra anual será na sexta-feira, dia 8. Distribuídas as cruzes 
pela cidade, será junto delas que o Prior vai rezar a habitual Via sacra 
na rua. Por isso, o Prior pede que os moradores se reúnam à volta da cruz 
e aí rezem: ou a Via sacra, ou o terço (mistérios dolorosos) ou outros 
modelos de oração em sintonia com a paixão de Jesus. se optarem pela 
Via sacra, procurem textos e cânticos adequados. se quiserem, podem 
ter em conta que o Prior vai passar para rezar uma das 14 estações, en-
tre as 21.00 e as 23.00. seguindo esta ordem e horário previstos.
I esTaÇÃo - Jesus é condenado à morte: 21.00 (lg. fonte de baixo)
II esTaÇÃo - Jesus é carregado com a Cruz: 21.10 (barjona freitas)
III esTaÇÃo - Jesus cai pela primeira vez: 21.20 (lg. Martins lima)
IV esTaÇÃo - Jesus encontra sua Mãe: 21.30 (Tr. antónio fogaça)
V esTaÇÃo - simão de Cirene ajuda Jesus: 21.40 (Urb. são José)
VI esTaÇÃo - a Verónica limpa o rosto: 21.50 (lg. bonfim)
VII esTaÇÃo - Jesus cai pela segunda vez: 22.00 (Cp. Camilo C. branco)
VIII esTaÇÃo - as mulheres de Jerusalém: 22.10 (rua Irmã s. romão)
IX esTaÇÃo - Jesus cai pela terceira vez: 22.20 (Cp. 25 abril)
X esTaÇÃo - Jesus é despojado das suas vestes: 22.30 (ed. barcelense)
XI esTaÇÃo - Jesus é pregado na cruz: 22.40 (rotunda Motard)
XII esTaÇÃo - Jesus morre na cruz: 22.50 (rua José a. P. P. Machado)
XIII esTaÇÃo - Jesus descido da cruz e entregue à mãe: 23.00 (J. Paulo II)
XIV esTaÇÃo - Jesus é depositado no sepulcro: 23.10 (lg. Porta nova)


