DOMINGO DE RAMOS 2019
SANTA MARIA MAIOR DE CHAVES
IGREJA MATRIZ

09H45 – BÊNÇÃO DOS RAMOS E PROCISSÃO
(junto à Capela da Lapa)
10H00 – Missa dos Ramos, com narração da Paixão.
SACRAMENTO DA RECONCILIAÇÃO - CONFISSÕES
O Papa Francisco confessa-se, confessa e fala da confissão:
121. O seu perdão e a sua salvação não são algo que compramos, ou que temos de adquirir com as nossas
obras ou com os nossos esforços. Jesus perdoa-nos e liberta-nos gratuitamente. A sua doação na Cruz é
algo tão grande que não podemos nem devemos pagá-lo; devemos apenas recebê-lo com imensa
gratidão e com a alegria de ser tão amados, ainda antes que o pudéssemos imaginar: «Ele nos amou
primeiro» (1 Jo 4, 19).
165. As feridas recebidas podem levar-te à tentação do isolamento, a
retrair-te dentro de ti mesmo, a acumular ressentimentos, mas nunca
deixes de ouvir a chamada de Deus ao perdão. Como justamente
ensinaram os bispos do Ruanda, «a reconciliação com o outro requer, em
primeiro lugar, que se descubra nele o esplendor da imagem de Deus. (...)
Nesta perspetiva, é vital distinguir o pecador do seu pecado e da sua ofensa,
para chegar à verdadeira reconciliação.
229. Há dons de Deus que são sempre atuais e contêm uma força que transcende todos os tempos e
circunstâncias: a Palavra do Senhor sempre viva e eficaz, a presença de Cristo na Eucaristia que nos
alimenta e o Sacramento do Perdão que nos liberta e fortalece.
… não podemos deixar de convidar os jovens para estas fontes de vida nova; não temos o direito de os
privar de tanto bem. (em «Cristo vive»)

TRÊS CELEBRAÇÕES COMUNITÁRIAS DA RECONCILIAÇÃO:
(CONFISSÕES)

- QUARTA-FEIRA SANTA: a seguir à Missa das 18 horas
- SEXTA-FEIRA SANTA: às 10 horas
- SÁBADO SANTO: às 10 horas
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