
 

  “Confia no Senhor e sê forte. 
Tem coragem e espera no Senhor.” (Salmo 26, 14) 

 

Caros Paroquianos de Miratejo-Laranjeiro, 

 

Escrevo-vos umas breves palavras, agora que estamos a iniciar a Semana Santa, em que celebramos o mistério 

da Paixão, Morte e Ressureição de Senhor. Esta é, certamente, uma Semana Santa diferente em virtude desta 

pandemia que atravessamos, mas nem por isso a deixaremos de celebrar. Quis Deus que assim fosse, esta 

minha primeira Semana Santa em Miratejo… Ele tudo sabe e n`Ele confiamos. Desta situação o Senhor vai 

tirar o bem, como sempre faz. A Fé diz-nos isto. 

 

Gostaria de vos lembrar que as cerimónias da Semana Santa serão transmitidas no canal do Youtube do nosso 

Agrupamento de Escuteiros (o link encontra-se no site da Paróquia). A Semana Santa é o cume do Ano 

Litúrgico e, apesar de não virmos à igreja, devemos celebrá-la em casa (também no site da Paróquia estão 

algumas ajudas para melhor vivermos a Semana Santa, nas circunstância actuais). 

 

No Domingo de Ramos, comemoramos a entrada triunfal de Jesus na Cidade Santa de Jerusalém, onde entrou 

como Rei, depois de ter chorado sobre ela. Cantaremos «Hossana ao Filho de David». Com este grito, 

continuamos a dizer ao mundo que Jesus é o Cristo, é o nosso Salvador, fora do qual não há salvação. Inicia-

se uma semana de oração mais intensa, onde nos unimos aos tormentos e martírios de Jesus. Somos convidados 

a rezar mais. Coloquemos nas janelas e varandas de nossas casas uma Cruz, que sirva de sinal a todos, nesta 

Semana. 

 

Na Quinta-feira Santa, celebramos, como em nenhum outro dia, o dom do Sacerdócio! É dia de agradecermos 

ao Senhor por Ele continuar a salvar através das mãos frágeis de homens escolhidos por Ele para continuar a 

Sua Obra! Sem os sacerdotes, não existiria a Missa e, sem a Missa, não existiria a Igreja! Assim, agradecemos 

a Deus o dom do Sacerdócio e pedimos que nos conceda mais e santos sacerdotes.  

Agradecemos o dom do Sacramento da Eucaristia, pelo qual o Senhor vem até nós, sempre que nos nossos 

altares se oferece o Santíssimo Sacrifício da Missa. É pela Missa que Nosso Senhor fica connosco, «prisioneiro» 

no sacrário das nossas igrejas, para O adorarmos e lá confrontarmos a nossa vida com a Sua Verdade que nos 

traz a liberdade. 

Neste dia, agradecemos ainda o mandamento novo do amor, que, por norma, se manifesta no gesto de serviço 

do «lava-pés» (este ano, não teremos este belo gesto). O Prior (prior quer dizer «primeiro»), inclinado diante 

de alguns dos seus Paroquianos (que representam todos), lava-lhes os pés (não é que estejam sujos…). Isto 

expressa que o Sacerdote está ao serviço do Povo, como dispensador dos Sagrados Mistérios, dos Sacramentos, 

que são canais da graça de Deus. Nosso Senhor, quando pensou nos Padres, foi para deles Se servir para 

dispensar os Sacramentos e, assim, salvar. 

 

 

 



 

 

 
 

Na Sexta-feira Santa, vamos olhar para Jesus oferecido sobre a Cruz. Com a Sua morte na Cruz, veio a alegria 

ao mundo inteiro. Por ela fomos resgatados do pecado e da morte e restituídos à vida! Não olhamos  

para Jesus crucificado como um fracassado, mas como vitorioso; como soberano no seu trono, não de ouro, 

mas de caridade! Jesus soberano, não coroado de pedras preciosas, mas de espinhos… Olhamos para Ele e 

somos atraídos! Mas, somos atraídos porquê? Por causa do Seu amor. Ao olhar para Jesus na Cruz, percebemos 

como Deus continua a ser perseguido, perseguido na sua Igreja, na Sua Igreja que sofre. Caros Paroquianos, 

a intolerância dos que rejeitam a verdade gera ódio… Jesus morre na Cruz por anunciar a verdade, por ter 

dito a verdade: que é Filho de Deus! Nós também seremos odiados, se levarmos a sério, na coerência da nossa 

vida, a filiação divina recebida no nosso Baptismo. Que Nosso Senhor nos ajude a, como Ele, darmos 

testemunho da verdade (Jo 18, 37). 
 

Na Sexta-feira Santa - quando, para resgatar o escravo, o Filho foi entregue - entramos no grande silêncio que 

cobre toda a Terra até ao Sábado Santo. Este silêncio só terminará na solene Vigília Pascal, na qual a Igreja 

mostra todo o esplendor da sua liturgia. Nessa noite santa em que o céu se une à terra, olhando para o precioso 

luzeiro que simboliza a coluna de fogo que é Jesus Cristo, ouviremos e cantaremos (em nossas casas) 

novamente com júbilo: ALELUIA! Assim, confessaremos a Ressurreição de Jesus, que Se levanta vitorioso do 

túmulo! 

Peço-vos que, nesta noite de Páscoa, coloquem nas janelas e varandas de vossas casas uma vela acesa, símbolo 

da Fé, que ilumina o mundo. No Domingo de Páscoa, coloquem, se conseguirem, flores na Cruz, que 

queremos ter nas nossas janelas e varandas. Estas flores, serão símbolo da alegria da Páscoa. Com estes 

pequenos sinais queremos e podemos marcar esta Semana Santa, diferente, mas Santa. 

 

No Domingo de Páscoa, às 12h, rezemos o Regina Coeli. Nessa hora, os sinos da igreja tocarão. 

 

Em toda esta Semana, estaremos acompanhados por Nossa Senhora, Senhora das Dores, mas também Senhora 

das Alegrias (rezemos o Terço todos os dias). Que ela nos ensine a dizer sim à vontade de Deus. Ela que, mais 

do que ninguém, esteve unida ao astro que não tem ocaso: Jesus Cristo, que, ressuscitando de entre os mortos, 

ilumina o género humano com a sua luz e a sua paz e vive glorioso pelos séculos dos séculos! Graças a Deus! 

Santa Páscoa! 

Estejam certos da minha oração por vós. Espero, muito breve, abraçar-vos a todos! Tudo isto vai passar, 

ficaremos ainda mais unidos ao Senhor. 

O vosso prior, 

Pe. Tiago Ribeiro e Pinto 



 

 

Horários das transmissões da Semana Santa da Igreja de Miratejo: 

Domingo de Ramos 

 - Santa Missa às 10.30h e Terço às 21h; 

Quinta-Feira Santa 

- Santa Missa da Ceia do Senhor às 21h e tempo de Adoração; 

Sexta-Feira Santa 

- Celebração da Paixão do Senhor às 15h e Via Sacra às 21h; 

Sábado Santo 

- Vigília Pascal às 22h; 

Domingo de Páscoa 

- Missa às 10.30h. No fim, será dada a bênção, à porta da Igreja, ao território da Paróquia com o Santíssimo 

Sacramento. 

 


