
Do Crucificado ao Ressuscitado
Vou em pensamento até ao Monte das Oliveiras. Ali, em frente ao templo de 
Jerusalém, viveu Cristo a sua agonia. Por ali Ele passou, em entrada triunfal, 
para o templo, onde tantas vezes esteve e ensinou. O templo tornou-se o 
palco religioso para o ensinamento «mais antirreligioso» de Jesus. Do que não 
devemos admirar-nos: ainda hoje é nos santuários e lugares religiosos que se 
exige verdade e pureza, honestidade e santidade. Pois a Deus ninguém engana.
Há uma multidão que celebra, aplicando a Jesus os relatos messiânicos dos 
profetas. Ele é o anunciado Rei Messias que o povo aclama, uma aclamação 
que Lhe vai custar a vida. De facto, foi nas imediações do templo, o centro 
do poder religioso e até político, que se traçou a sentença de condenação de 
Jesus à morte, incapazes - fariseus, escribas e outros poderosos na altura - de 
tolerar que um outro rei, fora dos seus círculos de influência, pudesse ousar 
impor-se ao povo. A aclamação do povo, que a procissão de ramos evoca, 
vai desencadear, à semelhança do que acontece hoje com aqueles que se 
mantêm fiéis a certos valores desviando-se do «politicamente correto», tudo 
aquilo que sacrifica a verdade e a justiça mas parece ser verdade e justiça.
A liturgia deste dia, rica nos seus contrastes, leva o seguidor de Jesus hoje 
a envolver-se no meio da multidão, que O proclama como Único que vale a 
pena seguir, mas, logo de seguida, faz coro com aqueles que pedem a Cruz 
para Ele. E quanto mais nos envolvermos nos rituais da Semana Santa, mais 
desejaremos a vitória da vida sobre a morte, sobre as nossas mortes, tão pro-
jectadas elas estão nos passos de Jesus para o Calvário. É preciso passar pelo 
drama, pela dor, pela pergunta sem resposta para que do «vazio mais vazio» 
da nossa vida frágil, possa surgir um hino à vida, a uma vida nova, como Deus 
prometera e os textos bíblicos constantemente lembram como acção de Deus.
Nos personagens intervenientes na paixão de Jesus, estamos nós todos com 
as nossas infidelidades e pecados, com as nossas traições e injustiças, à seme-
lhança de Herodes e Pilatos, de Anás e Caifás, e também dos próprios Após-
tolos, que O negam, que O atraiçoam, que fogem, desiludidos porque afinal 
era mesmo verdade que o Reino de que Jesus falava «não é deste mundo». E 
como eles também nós ainda hoje desejamos um Reino deste mundo e até 
idealizamos um Cristo ao gosto de cada um. Também nós queremos um Cris-
to sem Cruz. E o verdadeiro Cristo sempre nos aparece com Cruz e da Cruz à 
Glória, de Crucificado a Ressuscitado.

O Prior - P. Abílio Cardoso
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UM OLHAR OUTRO 
Das 52 semanas que cada ano contém, nenhuma delas se 
destaca como a mais «humana» no sentido de trazer à con-
sideração de todos o que é ser humano. Esta Semana Santa, 
conhecida como a Semana Maior, é uma provocação para 
todos, de um modo especial para todos aqueles - também 
nos incluímos nesse grupo - que pensam e sonham um 
mundo idílico, sem tristeza nem dor, injustiça ou morte. 
Os porquês que acompanham a existência humana, tantas 
vezes ignorados porque incómodos, vêm ao nosso encontro 
com especial acuidade quando contemplamos o Inocente 
condenado a carregar uma cruz até ao lugar do suplício, 
onde, segundo se pensava, terminaria ingloriamente a 
aventura de um Mestre aclamado pelo povo. Mas não foi 
isso que aconteceu.
E desde há dois mil anos que neste Crucificado Resssusci- 
tado se projectam todas as perguntas acerca da condição 
humana. E o povo, na sua fé simples e, por vezes, demasiado 
simplória, sempre se vai acomodando: «sofremos mas Jesus 
também sofreu». Nunca foi fácil explicar o sofrimento hu-
mano. Nem filosofias nem teologias ou ideologias apresen-
tam discursos consistentes. Precisamos de mais: a fé tem 
aí o seu lugar. Não para nos tranquilizar e justificar o ficar 
de braços caídos mas, antes, para nos motivar a uma luta 
empenhada contra todas as formas de sofrimento que avil-
tam o ser humano. Dizer que «Deus não quer o sofrimento» 
não convence muitos dos nossos cristãos. Quanto caminho 
a fazer para assumirmos que Deus está sempre do lado da 
vida contra a morte, da justiça contra a injustiça, da ver-
dade contra a mentira.
Situações há em que, por mais que nos custe, o sofrimento 
bate à nossa porta. E quanto mais próximo de nós, mais nos 
afecta. Viver em «fuga» não é digno do ser humano, mas 
antes enfrentá-lo, seja para o «encaixar» em nós, seja para 
nos levar à acção fazendo-o terminar na vida dos outros.
As imagens televisivas da invasão da Ucrânia, pela inten-
sidade dramática de que se revestem e pela repetição a 
todas as horas, correm o risco de gerar insensibilidade ao 
drama que atinge milhões de pessoas, cuja vida ficará in-
delevelmente marcada por esta guerra que, por mais justi-
ficações que se apresentem, resvalará sempre para o «ab-
surdo». Que «poderes» estes para matar, violar, esquartejar, 
queimar cadáveres para destruir provas...? E porque chegá-
mos a nós, em pleno século XXI a tais horrores? E porque 
se calam aqueles que têm a missão de denunciar, para se 
evitarem males maiores a seguir?
Todas estas perguntas fazem parte do nosso quotidiano. E 
são tanto mais acutilantes quando somos nós, ou os que 
nos são próximos, as vítimas.
Mas não nos esqueçamos que nada acontece por acaso. 
O lobo que carregamos em nós, mais forte que o cordeiro 
que também carregamos, nunca dispensa uma permanente 
atenção. Daí a educação como processo que deve ser cuida-
do em todas as fases da existência.
Nesta Semana Santa não podemos deixar de olhar, à luz 
do Crucificado Ressuscitado, o fenómeno cruel da violên-
cia doméstica. O lar, desejado por todos, como espaço pri-
meiro da harmonia, do amor concretizado, do crescimento 
para uma vida responsável, está hoje invadido de leis que 
procuram - e bem - justiça e igualdade. Mas revelam-se 
incapazes de evitar injustiças terríveis. O fenómeno é verda-
deiramente desumano e revela quanto as relações humanas 
estão marcadas pelo sentido de posse. A Semana Santa fa-
la-nos do amor como doação total, que leva a morrer pelo 
amado. Quando aprenderemos, ao menos nós os cristãos, 
que o verdadeiro amor é «desposse» e nunca «posse»? Nen-
huma pessoa é objecto de posse.

P. Abílio Cardoso

- Sabia que, a 9 de Agosto de 1980 o Padre 
Agostinho Lopes de Sousa, da Congregação Mis-
sionária do Espirito Santo, escreve no “Livro de 
ouro da Paróquia”, agradecendo a Nossa Senho-
ra da Franqueiro o ter-se associado ao tríduo, 
na Igreja Matriz, permitindo assim juntar-se à 
grande devoção mariana dos barcelenses.

IRMANDADE DE SANTA MARIA MAIOR
Nos termos do artº. 17 dos Estatutos da Irmandade de Santa 
Maria Maior, convocam-se todos os irmãos desta Irmandade 
para se reunirem em Assembleia Geral no dia 23 de Abril pelas 
18.30 horas, no salão nobre da Igreja Matriz de Barcelos, com a 
seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1: Aprovação das contas do ano de 2021.

O Presidente da Assembleia Geral
Manuel Campinho Coutinho Rodrigues

PEDITÓRIO PARA OS LUGARES SANTOS
Será na próxima sexta-feira, na celebração da paixão do Sen-
hor, que devemos dar a nossa oferta destinada a apoiar os 
cristãos da Terra Santa, nomeadamente as escolas e serviços 
sociais. As enormes dificuldades por que passam as igrejas 
e comunidades cristãs levam a um apelo urgente a todos os 
cristãos espalhados pelo mundo, apelo que o Papa Francis-
co reforçou, dada a enorme importância deste assunto bem 
como a necessidade de todos de saber que temos cristãos a 
zelar pelos Lugares Santos do cristianismo.

TRÍDUO PASCAL - CONVITE
O centro de toda a liturgia da Igreja está no 
Tríduo Pascal, que começa na quinta-feira à tar-
de, depois de, na manhã desse dia, se celebrar a 
missa da instituição do ministério sacerdotal. A 
celebração da missa com as promessas sacer-
dotais dos padres à volta do bispo explica por 
que razão em Barcelos não há celebrações na 
manhã de quinta-feira santa. À tarde (17.00), 
será entronizado o Santíssimo Sacramento nas 
diversas igrejas que, cuidadas e ornamentadas 
com esmero, merecerão a visita de muita gente 
que vem adorar Jesus na Eucaristia. No Senhor 
da Cruz a exposição e adoração do Santíssimo 
será às 9.00.
QUINTA-FEIRA SANTA: A grande celebração 
de quinta-feira santa é a Missa da Ceia do Sen-
hor, com o Lava-Pés, às 19.00 na Igreja Matriz e 
às 21.30 em Santo António, seguida de adoração. 
Na visita às igrejas, atenda-se ao momento de 
oração comunitária.
SEXTA-FEIRA SANTA: É dia de jejum e de 
abstinência. Às 15.00, sugere-se que, onde nos 
encontremos, guardemos um minuto de silêncio 
em memória do Redentor.
A celebração da Paixão, com adoração da cruz 
e oração universal será às 15.00 na Matriz e em 
Santo António. Segue-se depois o Grande Silên-
cio, na espera de que Deus ressuscite dos mortos 
o seu Filho fiel, que durará até à Vigília Pascal.
SÁBADO SANTO: A Vigília Pascal será na Ma-
triz às 21.30 e em Santo António às 22.30. No 
final da Vigília da Matriz faremos o cortejo da 
Ressurreição, Rua Direita acima, ao toque das 
campainhas, levando a água benzida e as cru-
zes com que se irá anunciar a ressurreição pelas 
ruas de Barcelos no dia seguinte.
DOMINGO DE PÁSCOA: Além da missa no 
Senhor da Cruz às 9.00, o louvor público e so-
lene ao Crucificado/Ressuscitado marcará o dia. 
Após a passagem do Compass que, presidido 
pelo pároco, passará pelas ruas da cidade, com 
paragem nos lugares onde uma cruz «acolherá» 
os moradores da vizinhança, a concentração dos 
fiéis será no Senhor da Cruz às 18.30, de onde 
sairá o cortejo em direcção à Câmara Municipal 
e à Matriz, encerrando com a Missa vesperti-
na da Ressurreição e continuando-se o Dia de 
Páscoa durante toda a semana, com a chamada 
Oitava da Páscoa e o Tempo Pascal.
Ao longo dos 50 dias do Tempo Pascal as famílias 
que queiram ser visitadas pela Cruz Pascal, 
tornando-se visitadores dos vizinhos, deverão 
inscrever-se quanto antes. Terão 24 horas para 
conservarem na sua casa a Cruz Pascal. 

CONFISSÕES NA QUARTA-FEIRA SANTA
Em conformidade com o que é usual há muito tempo, as confissões 
na Matriz em quarta-feira santa costumam congregar muita gente 
vinda de todo o concelho. É o encerramento do serviço de confissões 
no Arciprestado. 
Tais confissões vão decorrer na Matriz, entre as 19.00 e as 20.30, 
iniciando-se com a preparação na Missa das 19.00. Os sacerdotes 
atenderão até às 20.30, altura em que se juntarão para o jantar.
Pede-se a todos aqueles que ainda não se confessaram na Quares-
ma - a Igreja, Mãe e Mestra, ensina que nos devemos confessar «ao 
menos uma vez cada ano» e a desafeição notória em relação ao sa- 
cramento da Reconciliação não favorece, de modo algum, a vida es-
piritual - que apareçam para a preparação na missa e que todos 
passem a palavra para que os interessados apareçam às 19.00 e não 
quando os sacerdotes já se levantam para irem jantar.

A CRUz NOS LARES DA
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BARCELOS

SÍNODO NA PARÓQUIA
Foram cerca de 40 pessoas que «experimentaram» um olhar 
sinodal sobre a Igreja na nossa Paróquia. Após várias sessões 
quinzenais, iniciadas em Outubro, chegou-se à elaboração do 
relatório dos seis grupos. Agora está a trabalhar o relatório final 
a Moderadora Paroquial, secretária da Paróquia, a fim de o enviar 
para a Equipa diocesana do Sínodo. Pelos testemunhos ouvidos, 
valeu a pena esta experiência sinodal, que todos os envolvidos 
nos diversos grupos e serviços da Paróquia deveriam ter feito, de 
modo a que se governem confrarias e liderem grupos no espírito 
do evangelho. Próximas sesssões: 5 e19 de Maio e 2 de Junho.
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A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR

SEGUNDA, 11 - Leituras: Is 42, 1-7
         Jo 12, 1-11

09.00 (Senhor da Cruz): Rui Manuel da Silva Rosas
15.30 (Terço): Augusto Dias Salgueiro, esposa e família
19.00 (Matriz): 

TERÇA, 12 - Leituras: Is 49, 1-6
               Jo 13, 21-33. 36-38

09.00 (Senhor da Cruz): Rosa Delfina Pereira e marido
19.00 (Matriz): Francisco Fernandes da Costa

QUARTA, 13 - Leituras: Is 50, 4-9a
       Mt 26, 14-25

09.00 (Senhor da Cruz): Manuel Gonçalves Coutinho
15.30 (Terço - Intenções colectivas):
- Pelos irmãos, vivos e falecidos, da Confraria do Terço
- Maria do Carmo da Silva Fernandes e irmã Elvira
19.00 (Matriz): 

QUINTA, 14 - Leituras: Ex 12, 1-8. 11-14
      1 Cor 11, 23-26
      Jo 13, 1-15
Os sacerdotes concelebram a Missa da instituição do Sac-
erdócio na Sé à volta do seu novo Arcebispo

19.00 (Matriz - MISSA DA CEIA DO SENHOR - Intenções 
colectivas): 
- Manuel Celso da Silva Cunha, pais e avós
- Maria Albertina Caravana Pereira
- Maria do Carmo Silva Costa (6º aniv.)
- Venâncio Bonifácio Miranda Arantes e esposa

SExTA, 15 - PAIxãO DO SENHOR
 Leituras: Is 52, 13-53, 12
   Hebr 4, 14-16 - 5, 7-9

15.00 (Matriz): Celebração da Paixão com adoração da cruz
17.00 (Senhor da Cruz): Via Sacra
Noite de sexta-feira santa: Grande silêncio com Maria que
        chora a morte do Filho

SÁBADO, 16 - SÁBADO SANTO
De manhã, continua-se o Grande Silêncio na espera 
da Ressurreição, anunciada na Vigília Pascal.
 Leituras: Gen 1, 1 - 2,2
   Ex 14, 15 - 15, 1
   Ez 36, 16-17a. 18-28
   Rom 6, 3-11
   Lc 24, 1-12

21.30 (Matriz - Intenções colectivas na VIGÍLIA PASCAL):
- Familiares de Joaquim Caseiro Carvoeiro
- Maria da Ascensão Miranda Carvalho e marido Amadeu
- Carlos José Oliveira Silva
- José Ferreira, esposa Isaura e filho José Luís

DOMINGO, 17 - PÁSCOA
 Leituras: At 10, 34a. 37-43
  Col 3, 1-4
  Jo 20, 1-9

09.00 (Senhor da Cruz): Manuel Santos Faria
19.00 (Matriz): Pelos irmãos, vivos e falecidos,
                     da Confraria das Almas

Meu Deus, meu Deus,
porque me abandonastes?

OFERTAS PARA BOLETIM 
Pedimos a colaboração generosa 
para com o Boletim, que é distribuí-
do gratuitamente. 

- Anónimo - 5,00
- José Figueiredo Sá - 10,00
- Fernando Silva - 20,00
- Anónimo - 20,00

TOTAL DA SEMANA - 55,00

A transportar: 28.234,75 euros
Despesas até agora: 36.797.60

ESTANDARTE DA PÁSCOA - Lembra-se 
aos que quiseram assinalar a Quares-
ma com o estandarte de dupla face: no 
próximo domingo voltem-no para a face 
branca, a 
cor fes-
tiva da 
Páscoa.

CONTRIBUTO PENITENCIAL - Deve ser 
entregue quanto antes o contributo de 
cada família para os fins propostos, este 
ano para Moçambique (Ocua) e para o 
Fundo Partilhar com Esperança.

CATEQUESE - No próximo sábado e do-
mingo não há catequese. Será retomada 
no dia 22.

VIA SACRA - No Senhor da Cruz às 17.00 
e no Terço às 18.00 na sexta-feira santa.

GRUPOS DE LIMPEZA DA MATRIZ - Na 
próxima terça-feira às 21.00, nas salas da 
catequese, o Prior vai reunir com as pessoas 
que habitualmente prestam um serviço: se-

mana a se-
mana, elas 
limpam o 
que todos 
s u j a m o s . 

Tal grupo precisa de ser reforçado com 
mais voluntários. Faz-se um apelo: apareça 
na reunião para integrar novas equipas. 
Onde todos ajudam nada custa.

APACI - Vão ter a sua Comunhão Pascal 
na Igreja Matriz na próxima quarta-feira 
às 10.00.

JEJUM E ABSTINÊNCIA - Na Sexta-Fei-
ra Santa. Obriga a todos os maiores de 14 
anos e menos de 60 anos.

ATO DE CONSAGRAçãO AO IMACULADO CORAçãO DE MARIA

O vosso pranto, ó Mãe, comova os nossos corações endurecidos. As lágrimas, que 
por nós derramastes, façam reflorescer este vale que o nosso ódio secou. E, en-
quanto o rumor das armas não se cala, que a vossa oração nos predisponha para 
a paz. As vossas mãos maternas acariciem quantos sofrem e fogem sob o peso das 
bombas. O vosso abraço materno console quantos são obrigados a deixar as suas 
casas e o seu país. Que o vosso doloroso Coração nos mova à compaixão e estimule 
a abrir as portas e cuidar da humanidade ferida e descartada.
Santa Mãe de Deus, enquanto estáveis ao pé da cruz, Jesus, ao ver o discípulo junto 
de Vós, disse-Vos: «Eis o teu filho!» (Jo 19, 26). Assim Vos confiou cada um de nós. 
Depois disse ao discípulo, a cada um de nós: «Eis a tua mãe!» (19, 27). Mãe, agora 
queremos acolher-Vos na nossa vida e na nossa história. Nesta hora, a humani-
dade, exausta e transtornada, está ao pé da cruz convosco. E tem necessidade de se 
confiar a Vós, de se consagrar a Cristo por vosso intermédio. O povo ucraniano e o 
povo russo, que Vos veneram com amor, recorrem a Vós, enquanto o vosso Coração 
palpita por eles e por todos os povos ceifados pela guerra, a fome, a injustiça e a 
miséria.
Por isso nós, ó Mãe de Deus e nossa, solenemente confiamos e consagramos ao 
vosso Imaculado Coração nós mesmos, a Igreja e a humanidade inteira, de modo 
especial a Rússia e a Ucrânia. Acolhei este nosso ato que realizamos com confiança 
e amor, fazei que cesse a guerra, providenciai ao mundo a paz. O sim que brotou do 
vosso Coração abriu as portas da história ao Príncipe da Paz; confiamos que mais 
uma vez, por meio do vosso Coração, virá a paz. Assim a Vós consagramos o futuro 
da família humana inteira, as necessidades e os anseios dos povos, as angústias e 
as esperanças do mundo.
Por vosso intermédio, derrame-se sobre a Terra a Misericórdia divina e o doce pal-
pitar da paz volte a marcar as nossas jornadas. Mulher do sim, sobre Quem desceu 
o Espírito Santo, trazei de volta ao nosso meio a harmonia de Deus. Dessedentai 
a aridez do nosso coração, Vós que «sois fonte viva de esperança». Tecestes a hu-
manidade para Jesus, fazei de nós artesãos de comunhão. Caminhastes pelas nos-
sas estradas, guiai-nos pelas sendas da paz. Amen.

Basílica de São Pedro, 25 de março de 2022

VISITA E ADORAÇãO NAS 
IGREjAS DE BARCELOS 

EM QUINTA-FEIRA SANTA
O belo costume de, em família, visitar 
as igrejas da cidade em quinta-feira 
santa à noite continua a manter-se. 
Este ano, porém, não haverá cortejo 
processional. As diversas confrarias 
da cidade estão a organizar-se para 
aliar à contemplação e admiração 
dos arranjos florais um momento de 
oração, para o qual convidamos to-
das as famílias. Será apenas uma meia 
hora de oração comunitária, em cada 
igreja, com esta ordem:
21.00/21.30: Capela de S. José
21.45/22.15: Igreja do Terço
22.30/23.00: Senhor da Cruz
23.15/23.45: Matriz (Conf. Santíssimo)

E AGORA, MãE?
«Há um brilho que emana 

do rosto de uma pessoa a morrer». — J. B. Metz

1. Para já, minha Mãe, é a dor e a saudade; o vazio e o 
silêncio; o desconforto e o pranto. Chamo por ti e não me 
respondes; quero abraçar-te e não te encontro; sinto-te, 
mas não consigo tocar-te.
2. Caíram as persianas, calaram-se as vozes, estilhaçou-se 
o sono, alongou-se a noite, ensombrando os dias. E, não 
obstante, continuas a «aromatizar» a minha vida com paz, 
a paz em que sempre viveste, a paz em que partiste. É, 
sem dúvida, uma paz sofrida, muito chorada, mas paz: a 
paz que vem de ti, Mãe.
3. Assim sendo, não devia estar triste até porque sei que 
estás bem. Mas se o próprio Filho de Deus chorou perante 
a morte de um amigo (cf. Jo 11, 35), quem sou eu para 
reprimir as lágrimas quando quem partiu foste tu, minha 
eterna – e inseparável – Mãe?
4. Como sucedeu à mãe de Santo Agostinho, também a 
morte da minha Mãe «não foi uma desgraça, nem foi para 
sempre».  Disso estou seguro «pelo testemunho da sua vida 
e pela sinceridade da sua fé». O que me dói, como doeu ao 
Bispo de Hipona, «é a chaga causada pela desoladora ces-
sação» da nossa extensa – e tão intensa – «vida em comum».
5. Consola-me a certeza de que minha Mãe continua viva 
na Vida que «não acaba, apenas se transforma». E ela 
sempre esteve pronta para essa transformação. Nem os 

seus olhos foi preciso fechar. Preparou-se totalmente, até 
ao mais desconcertante pormenor.
6. «Que vai fazer a seguir, D. Teresa?», perguntaram-lhe 
há meses, após a higiene. Pensando que respondesse «Vou 
para a cama descansar» (como era habitual), surpreen-
deu-nos com o que disse: «Vou fazer o que Deus quiser».
7. É, portanto, tempo de bendizer uma vida tão bela e 
uma morte tão santa. Acontece que o Criador nos quer 
integralmente humanos. E acreditar não conflitua com 
sentir, chorar, sofrer. Não é o sofrimento, como reparou 
C. S. Lewis, «o megafone de Deus»?
8. Se reagíssemos com frieza à morte da nossa Mãe, 
seríamos autenticamente humanos? Se, nesse transe, não 
desfilassem lágrimas – por fora e por dentro –, teríamos 
alguma dignidade ou um mínimo de decência?
9. À partida e como vincou Adília Lopes, «para as coisas 
muito tristes, não há consolação». Mas há. Trata-se da 
consolação de saber que se fez o que Deus quis e que 
minha Mãe está feliz.
10. Agora, Mãe, resta-me reaprender a viver, enquan-
to não voltar para os teus braços. Ao coração de todos 
levarei o odor irresistível de uma mulher encantadora, 
que passou por estes tempos nocturnos perfumada pela 
beleza e desposada com a bondade. Alguém que – até ao 
último suspiro – nunca se cansou de dizer a verdade nem 
de fazer o bem: tu, minha santa Mãe!

João António Pinheiro Teixeira, In DM 05.04.2022

COMPASSO PASCAL
A fim de preparar o Compasso, va-
mos constituir uma equipa na pró- 
xima segunda-feira às 21.00, nas 
salas da catequese. O Prior convida 
de modo especial os membros do 
Conselho Económico e do Secre-
tariado Permanente, bem como os 
jovens Miryam e Escuteiros.
Haverá apenas um Compasso pre- 
sidido pelo pároco.
O trajecto é o mesmo da Via Sacra 
e convidam-se os moradores a re-
unir-se em cânticos de louvor ao 
Ressuscitado à volta da cruz orna-
mentada festivamente. Ali passará 
o Compasso e haverá ocasião para 
uma breve saudação/oração pre- 
sidida pelo Prior. Entre as diversas 
cruzes de concentração de vizinhos 
passará o Compasso podendo des-
dobrar-se por outras ruas.
Tudo isto acontecerá entre as 15.00 
e as 18.30, hora de concentração 
no Senhor da Cruz para que, dali, 
parta o cortejo pascal para a Igreja 
Matriz onde será celebrada a Missa 
de encerramento pelas 19.00. Um 
pouco antes, como habitualmente 
o Compasso Pascal será recebido no 
salão nobre do Município.
Entretanto, da parte da manhã, o 
Compasso visitará algumas insti-
tuições que o desejem, sempre no 
cumprimento das limitações anun-
ciadas: ninguém beijará a cruz, 
apenas a venerará com inclinação 
de cabeça, evitem-se os aglomera-
dos e usem-me as máscaras.
No cemitério, pelas 10.30, o Prior 
rezará e evocará a ressurreição dos 
que morreram em Cristo.

MISSAS NASEMANA SANTA
- Na Igreja do Terço não haverá missa 
de quinta-feira a domingo de Páscoa. 
Retoma-se na segunda-feira.
- Na capela de S. José só volta a haver 
missa na quinta, dia 21 de Abril.
- Não haverá missa no Senhor da Cruz 
na quinta, sexta-feira e sábado santo.
- Não haverá missa na Matriz no do-
mingo de Páscoa às 11.00, nem no 
Senhor da Cruz às 12.15.

CONCERTOS NO SENHOR DA CRUZ
Terça, 12 às 21.00 - Coro de Câmara e Orquestra Barcina
Quarta, 13 às 21.00 - Diana Marins e João Quintas


