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Para caminharmos e nos
redescobrirmos
na Quaresma e vivermos
com alegria a Festa da Páscoa.

vigaria da pastoral - viseu
Projeto de Pastoral 2017/2019

Papagaio e Cruz!
A dinâmica da nossa Diocese para a
quaresma e páscoa compreende o logótipo
do Projeto Pastoral (Quaresma) e a
elaboração de um papagaio (Tempo Pascal).
Procura consultar a brochura do Projeto
Pastoral para colaborares com a tua
comunidade paroquial.
O papagaio constrói-se na base de uma cruz.
Vamos viver a Quaresma e a Páscoa dando
continuidade ao caminho da ‘Família
como berço de Deus para a Humanidade’,
construindo um papagaio que nos ajude a
voar até Deus.
Desafio a percorrer nesta quaresma:
a partir do ‘viver a cruz cada dia’,
elevarmo-nos à vida em Deus, levados
pelo Sopro do Espírito!
Boa quaresma para a Páscoa!

I Semana da Quaresma

História: Mudança interior

Evangelho: Marcos 1, 12-15

Havia no mosteiro um frade que era muito
irascível. O Superior chamou-o à atenção e ele
desculpou-se:
- A culpa é dos outros meus colegas. Eles fazem
coisas que me irritam. Não os consigo suportar.
Até já pensei ir fazer a experiência de ir viver
sozinho.
O Superior concordou. E o frade foi mesmo viver
sozinho para uma cabana.
No primeiro dia já dizia consigo:
- Agora é que me sinto em paz. Encontrei a
alegria.
No dia seguinte, porém, ao ir buscar um balde
de água à cisterna, este entornou-se. «Paciência»,
disse consigo. Tirou novamentea água e dirigiuse para a cabana. Ao entrar, o balde entornou-se
de novo. «Maldição!», exclamou já meio irritado.
Voltou ao poço, encheu o balde pela terceira vez
e regressou. Mas, nervoso como estava, tropeçou
e caiu com o balde, enquanto da sua boca saíam
meia dúzia de palavrões.
Depois de meditar, chegou à conclusão de que o
defeito não estava nos seus colegas frades mas
dentro de si próprio. Regressou ao mosteiro,
pediu perdão e foi-se corrigindo a si próprio, sem
culpar os outros.

«Cumpriu-se o tempo e está próximo
o reino de Deus. Arrependei-vos
e acreditai no Evangelho.»
Vou fazer um tempo de deserto
com o Senhor e descobrir que
tentações mais me seduzem.
Escuta a música: Particles - Ólafur Arnalds.

II Semana da Quaresma
Evangelho: Marcos 9, 2-10
«Este é o meu Filho muito amado:
escutai-O.»
Vou deixar que a voz de Jesus seja,
através de mim, escutada por outros.
Dedica um tempo maior
a uma leitura bíblica.

V Semana da Quaresma

Via Sacra

Evangelho: João 2, 13-25

Evangelho: João 12, 20-33

«Tirai tudo isto daqui; não façais da casa
de meu Pai casa de comércio.»

«Se alguém Me quiser servir, que Me siga,
e onde Eu estiver, ali estará também o
meu servo.»

Guiando-nos da Cruz à Ressurreição, a Via-Sacra convida-nos a
recordar que Jesus sofre connosco e
mostra-nos que podemos confiar no
amor de Deus, com a certeza de que
Ele nos ama.

III Semana da Quaresma

Acolhendo a Presença de Deus,
edificando-nos da Sua Palavra,
podemos ser a casa do Evangelho,
abrindo os braços aos irmãos!

Quero ver Jesus: conhecê-Lo,
amá-Lo, segui-Lo, anunciá- Lo
e testemunhá-Lo com a vida toda.

Vê o filme: Miracles from Even.

Dispõe de algum tempo à solidariedade.

IV Semana da Quaresma

Semana da Paixão (Ramos)

Evangelho: João 3, 14-21

Evangelho: Marcos 14, 1 – 15, 47

«Porque Deus não enviou o Filho ao
mundo para condenar o mundo, mas
para que o mundo seja salvo por Ele.»

««Abbá, Pai, tudo Te é possível: afasta de
Mim este cálice.
Contudo, não se faça o que Eu quero,
mas o que Tu queres».»

Vou ser sinal de libertação e de
alegria junto de quem encontrar.
Faz uma oração, lembrando todos os que
mais padecem no mundo.

Quero ler, na Cruz, o roteiro
para a minha forma de amar.
Partilha o teu tempo com alguém sozinho.

Estação I - Jesus é condenado à morte
Estação II - Jesus toma a cruz aos ombros
Estação III - Jesus cai pela primeira vez
Estação IV - Jesus encontra a sua mãe
Estação V - O Cireneu ajuda Jesus
Estação VI - Verónica limpa o rosto de Jesus
Estação VII - Jesus cai pela segunda vez
Estação VIII - Jesus encontra as mulheres
Estação IX - Jesus cai pela terceira vez
Estação X - Jesus é despojado
Estação XI - Jesus é pregado na cruz
Estação XII - Jesus morre na cruz
Estação XIII - Jesus é descido da cruz
Estação XIV - Jesus é colocado no sepulcro
Estação XV - Jesus ressuscita
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III Semana da Páscoa

Via Lucis

V Semana da Páscoa

Ascensão

Santíssima Trindade

Evangelho: João 20, 1-9

Evangelho: Lucas 24, 35-48

Evangelho: João 15, 1-8

Evangelho: Marcos 16, 15-20

Evangelho: Mateus 28, 16-20

“Entrou também o outro discípulo
que chegara primeiro ao sepulcro:
viu e acreditou.”

«A paz esteja convosco!»
«Vós sois as testemunhas
de todas estas coisas.»

«Eu sou a videira, vós sois os ramos.
Se alguém permanece em Mim e Eu nele,
esse dá muito fruto.»

Quero encontrar na luz de cada
manhã, a alegria de celebrar
a minha vida na Vida de Jesus.
Quero acreditar e dizer Sim a cadadia.

Vou ser presença com gestos
simples de paz e de bem fazer e
conhecer Jesus na Eucaristia.

Há uma devoção popular com tradição desde
a idade média, que é a Via Crucis (Caminho
da CRUZ). Mas esta é a primeira parte de
uma história que não acaba no sepulcro,
nem sequer na manhã da Resurreição, mas
estende-se até à efusão do Espírito Santo.
Desde o Domingo de Páscoa até ao
Pentecostes decorrem 50 dias cheios de
acontecimentos inesquecíveis, que os amigos
de Jesus viveram intensamente.
1ª Estação: Cristo vive! Ressuscitou!
2ª Estação: O sepulcro vazio
3ª Estação: Vi o Senhor
4ª Estação: No caminho de Emaús
5ª Estação: A Refeição de Emaús
6ª Estação: Jesus aparece no Cenáculo
7ª Estação: O Dom da Paz e do Perdão
8ª Estação: A dúvida e a Fé
9ª Estação: A pesca grandiosa
10ª Estação: Pedro e a Rocha do Amor
11ª Estação: O envio e a Missão
12ª Estação: O regresso ao Pai
13ª Estação: A espera do Espírito Santo
14ª Estação: O Dom do Espírito Santo

«Eles partiram a pregar por toda a parte e
o Senhor cooperava com eles, confirmando
a sua palavra com os milagres que a
acompanhavam.»

«Ide e ensinai todas as nações,
batizando-as em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo, ensinando-as
a cumprir tudo o que vos mandei.
Eu estou sempre convosco
até ao fim dos tempos.»

I Semana da Páscoa

Vê o filme: Ressurreição de K. Reynolds.
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II Semana da Páscoa
Evangelho: João 20, 19-31
“«Porque Me viste acreditaste:
felizes os que acreditam
sem terem visto».”
Vou procurar ultrapassaros
obstáculos que me impedem de
confiar e acreditar no Senhor.
Reza o Credo e pensa nas palavras
que vais dizendo.

Escuta a música: Bleibet Hier (Taizé).

IV Semana da Páscoa
Evangelho: João 10, 11-18
«Eu sou o Bom Pastor.
O bom pastor dá a vida
pelas suas ovelhas.»
Como vou escutar a voz do
Pastor no meio de tantos ruídos?
Lê: “A vida espiritual é a arte da espera”,
de Enzo Bianchi.

Vou encontrar meios para
permanecer unido a Cristo.
Realiza algum gesto de solidariedade.
VI Semana da Páscoa
Evangelho: João 15, 9-17
«Ninguém tem maior amor do que
aquele que dá a vida pelos amigos.
Vós sois meus amigos, se fizerdes
o que Eu vos mando.»
Quero acolher o convite do Senhor
e permanecer na Comunhão.
Vê o filme: “God’s not dead”,
“Deus não está morto”

Quero partir sempre de Jesus, para ser
sinal do seu amor. “Se existe o nascimento
de Deus na Humanidade (Natal), também
existe o nascimento da Humanidade em
Deus (Ascensão)”. P. Evdokimov

Realiza algum gesto de solidariedade.
Pentecostes

Vou guardar um tempo especial
da minha semana para contemplar e
adorar o mistério da Trindade.
Vê o filme: “Bianca como il latte,
rossa come il sangue”.

Evangelho: João 15, 26-27; 16, 12-15
«Ninguém tem maior amor do que aquele
que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus
amigos, se fizerdes o que Eu vos mando.»
Quero acolher o convite do Senhor
e permanecer na Comunhão.
Partilha a música:
“Veni,Sancte Spiritus” (Taizé).

“Um é solidão, dois é o número que
separa, três é o número que trespassa a
separação.”
P. Evdokimov
Só o Silêncio pode ‘compreender’ este
Mistério do Deus Trindade!!!

