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Clamarão as Pedras

Deus Nunca Se Cansa de Nos Perdoar

«Bendito o que vem em nome do Senhor. Paz
no Céu e glória nas alturas!». No coração d'Ele, tudo se antecipa: o anúncio, a entrada, o
louvor, a purificação, a comunhão, o serviço, a
entrega, a paixão, a morte, a Ressurreição, a
Paz.
«Alguns fariseus disseram a Jesus, do meio da
multidão: "Mestre, repreende os teus discípulos". Mas Jesus respondeu: "Eu vos digo, se eles
se calarem, clamarão as pedras"».
A Vida Eterna é um cântico novo que não se
pode calar. É cantado na praça das cidades,
no olhar das crianças, na esperança das almas, na mesa das casas, no coro das igrejas,
na cama dos hospitais, no túmulo dos cemitérios, na fé dos crentes, no colo de Maria, na
glória do Céu.
P. António Figueira

Irmãos e irmãs, o rosto de Deus é um rosto de
um Pai misericordioso. Já pensaram na paciência de Deus? Na paciência que ele tem com
cada um de nós? É a sua Misericórdia! Ele tem
sempre paciência connosco, nos entende, não
se cansa de perdoar se soubermos voltar para
ele sempre com o coração arrependido. É
grande a misericórdia do Senhor, assim diz o
salmo…
Um pouco de misericórdia torna o mundo menos frio e mais justo. Nós precisamos entender
bem a misericórdia de Deus. Esse Pai misericordioso que tem tanta paciência. Vamos lembrar
o profeta Isaías que afirma que mesmo que
nossos pecados fossem vermelhos, o Amor de
Deus vai torná-los brancos como a neve. É muito bonita a misericórdia!
Não esqueçamos jamais essa palavra! Deus
nunca se cansa de nos perdoar. Somos nós que
nos cansamos de pedir perdão. Somos nós que
nos cansamos de pedir. Não nos cansemos
mais de pedir perdão porque o Pai é amoroso, é cheio de misericórdia por nós e nos perdoa sempre.
Que o Senhor os abençoe! Que Nossa Senhora
esteja convosco! Não se esqueçam disso: o Senhor nunca se cansa de perdoar.

Tríduo Pascal
Oh admirável poder da cruz! Oh inefável glória da paixão! Nela se encontra o tribunal do
Senhor, o julgamento do mundo, o poder do
Crucificado!
São Leão Magno
25, segunda-feira santa
Is 42,1-7 | Sal 26 | Jo 12,1-11
26, terça-feira santa
Is 49,1-6 | Sal 70 | Jo 13,21-33.36-38
27, quarta-feira santa
Is 50,4-9a | Sal 68 | Mt 26,14-25
28, quinta-feira santa - de Manhã
Is 61,1-3a.6a.8b-9 | Sal 88 |
Ap 1,5-8 | Lc 4,16-21
Missa Vespertina da Ceia do Senhor
Ex 12,1-8.11-14 | sal 115 |
1 Cor 11,23-26 | Jo 13,1-15
29,sexta-feira santa
Celebração da Paixão do Senhor
Is 52,13–53,12 | Sal 30 |
Hebr 4,14-16–5,7-9 | Jo 18,1–19,42
30, sábado santo – Vigília Pascal
Gen 1,1–2,2 ou Gen 1,26-31a
Gen 22,1-18 ou Gen 22,1-2.9a.1013.15-18 | Ex 14,15–15,1 | Is 54,5-14
| Is 55,1-11 | Bar 3,9-15.32–4,4
Ez 36,16-17a.18-28 |
Rom 6,3-11 Lc 24,1-12
31, Domingo de Páscoa da
Ressurreição do Senhor
Act 10,34a.37-43 | Sal 117 | Col 3,14 ou 1 Cor 5,6b-8 | Jo 20,1-9
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Tríduo Pascal
Tríduo pascal não é preparação do Domingo
da Ressurreição, mas , segundo as palavras de
Santo Agostinho, o sacratíssimo Tríduo do Crucificado, Sepultado e Ressuscitado. O Tríduo
pascal da Paixão e Ressurreição do Senhor
começa com a Missa vespertina da Ceia do
Senhor, possui o seu centro na Vigília Pascal
e encerra-se com as Vésperas do Domingo
da Ressurreição. É o ápice do ano litúrgico
porque celebra a Morte e a Ressurreição do
Senhor, “quando Cristo realizou a obra da redenção humana e da perfeita glorificação de
Deus pelo seu mistério pascal, quando morrendo destruiu a nossa morte e ressuscitando renovou a vida.”

