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A alegria do Tempo Pascal

E stamos portando,
ainda plenamente
dentro do Tempo
Pascal.  Neste
tempo litúrgico,

chamado Tempo Pascal, a
Igreja faz-nos saborear toda
a riqueza de doutrina e de
vida, encerrada no Mistério
da Redenção.

A partir da Vigília pascal,
até Pentecostes, como se
todo este tempo fosse um
único domingo, a liturgia
revive, na alegria e na
exultação, os diferentes
aspetos do único e grande
mistério: “Cristo
ressuscitado, nossa
salvação”.

Desde modo, a Páscoa, a
Ascensão e Pentecostes não
são acontecimentos
distintos, isolados.  São três
momentos históricos da
vida do Ressuscitado,
através dos quais se

completa e aperfeiçoa o
plano divino da Redenção.

“Este caráter unitário do
Tempo Pascal é bem
sublinhado pela Liturgia, ao
chamar aos Domingos que
nele ocorrem “Domingos
de Páscoa” e ao recordar, na
Missa vespertina da Vigília
de Pentecoste, que o Senhor
quis” encerrar a celebração
da Páscoa no tempo
sagrado de cinquenta dias”.
Verdadeira Primavera
espiritual, este ‘tempo
sagrado é, por excelência, o
tempo da alegria cristã.

Esta alegria, que tem sua
expressão no cântico
triunfal da Aleluia, com
tanta frequência repetida
neste tempo litúrgico, nasce
da certeza de que Jesus
Cristo está vivo e presente
no meio de nós, com indica
o Círio Pascal, que continua
a iluminar as nossas

assembleias, até
Pentecostes.

O Tempo pascal é
também tempo de
esperança.  Os cinquenta
dias da celebração pascal
são uma celebração
antecipada dos bens do
Céu, do tempo de alegria,
que virá depois, do tempo
do repouso, da felicidade e
da vida eterna.  Hoje
cantamos o Aleluia pelo
caminho; amanhã será o
Aleluia da prática. (Santo
Agostinho)

Que o tempo pascal
possa fazer renascer em
nossos corações um
sentimento novo, um
sentimento de mudança.
Que este seja um momento
marcante em nossas vidas,
seja realmente um divisor
de águas e, unidos a Cristo,
restauremos e busquemos a
salvação.  

Estamos a viver em plenitude o
Tempo Pascal – O Mistério pascal é
de tal importância na vida litúrgica da
Igreja e na vida e atividade apostólica
de todos os redimidos pelo Sangue
de Cristo, que a sua celebração se

prolonga por 50 dias, número cheio
de significado, pois exprime também
a plenitude da salvação
definitivamente alcançada por Jesus
ressuscitado e por ele oferecido aos
homens.



O Tempo Pascal 
é um período litúrgico 
que dura cinquenta dias
que são “como um só”:

“Os cinquenta dias
entre o Domingo
da Ressurreição e
o Domingo de
Pentecostes

devem ser celebrados com alegria e
júbilo, como se se tratasse de um só
e único dia festivo, como um grande
Domingo” (Normas Universais do
Ano Litúrgico, nº 22).

O Tempo Pascal começa na
Vigília Pascal, com a Ressurreição
de Cristo, e é celebrado durante sete
semanas, até a vinda do Espírito
Santo no Domingo de Pentecostes
(que significa, em grego, “cinquenta
dias”).

Esse tempo litúrgico de imensa
força e significado é uma profunda
celebração da Páscoa de Cristo, que
passa da morte à vida – a palavra
“Páscoa”, aliás, significa
precisamente “passagem”,
conforme o sentido literal do termo
na tradição judaica. O Tempo Pascal
é também a Páscoa da Igreja, Corpo
de Cristo, que passa para a Vida
Nova do Senhor e no Senhor.

É um tempo que prolonga a
alegria inigualável da Ressurreição

e aguarda, ao final destes cinquenta
dias, o dom do Espírito Santo na
festa de Pentecostes.

Um testemunho de Tertuliano,
ainda no século II, já nos conta que,
neste período, não se jejua, mas se
vive em prolongada alegria.

A primeira das sete semanas
deste tempo litúrgico é a assim
chamada “Oitava da Páscoa”, a ser
encerrada com o “Domingo da
Oitava da Páscoa”. O termo
“oitava” se refere ao oitavo dia
após a festa de referência – neste
caso é a Páscoa, mas também
existem a Oitava de Pentecostes, da
Epifania, de Corpus Christi, de
Natal, da Ascensão e do Sagrado
Coração de Jesus, que são as
“oitavas privilegiadas”, além de
outras oitavas consideradas
“comuns” (como a da Imaculada
Conceição e a da solenidade de São
José, entre outras) ou “simples”
(como a de Santo Estêvão e a dos
Santos Inocentes, por exemplo).
Todo o período compreendido entre
a festa principal e seu oitavo dia é
considerado como uma só
celebração prolongada.

O “Domingo da Oitava da
Páscoa” também costumava ser
chamado de Domingo “in Álbis”
(ou seja, domingo “vestido de
branco”), já que, nesse dia, os
neófitos (novos batizados)
depunham a túnica branca do
batismo. Popularmente, também já
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Profunda celebração
da Páscoa de Cristo

foi chamado de “Pascoela”, ou
“pequena Páscoa”, e, ainda, de
“Domingo do Quasimodo”,
devido às duas primeiras palavras
em latim (“quasi modo”) cantadas
no introito.

Desde o ano 2000, este segundo
domingo do Tempo Pascal recebe
mais um nome: o de “Domingo
da Divina Misericórdia”,
conforme a disposição de São
João Paulo II após a canonização
de Santa Faustina Kowalska. É
nesse dia que chega ao fim a
Novena à Divina Misericórdia,
iniciada na Sexta-Feira Santa
(saiba mais).

Dentro desse riquíssimo
tempo litúrgico, é celebrada no
sétimo domingo de Páscoa a
festa da Ascensão do
Senhor – não mais
necessariamente aos
quarenta dias após a
Ressurreição, porque
o sentido da
celebração é mais
teológico do que
cronológico. O
período se encerra
com a vinda do
Espírito Santo, em
Pentecostes.

A unidade desta
Cinquentena é destacada
pelo Círio Pascal, que
permanece aceso em todas
as celebrações até o
Domingo de Pentecostes para

expressar o mistério pascal
comunicado aos discípulos de
Jesus.

É com esta mesma intenção
que se organizam as leituras da
Palavra de Deus nos oito
domingos do Tempo Pascal: a
primeira leitura é sempre dos
Atos dos Apóstolos, o livro que
conta a história da Igreja
primitiva e da sua difusão da
Páscoa do Senhor. A segunda
leitura muda conforme os
ciclos, podendo ser da primeira
Carta de São Pedro, da primeira
Carta de São João e do livro do
Apocalipse.
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Presença libertadora
do Senhor ressuscitado

O bispo de Setúbal afirmou
que celebrar a Páscoa “com
limitações”, por causa da
pandemia Covid-19, é um
sinal da participação

responsável no “esforço comum de
superar a crise”,

“Este ano, celebramos a Páscoa
ainda com limitações, que são sinal da
nossa participação responsável no
esforço comum de superar a crise, mas
também na alegria pela presença do
Senhor Ressuscitado entre nós, na
esperança ativa e no compromisso
concreto de construir um mundo onde
todos possamos fazer parte de uma
sociedade mais fraterna e solidária”,
explica D. José Ornelas.

O bispo, natural da Madeira,  refere
que na segunda Páscoa consecutiva
marcada pela pandemia Covid-19 é
necessária a mensagem da “presença
libertadora do Senhor ressuscitado”, na
qual se pode encontrar “força e luz
para vencer as enormes dificuldades” e
caminhos de verdadeira reconstrução e
de esperança.

“Como na Páscoa de Jesus, partimos
de uma situação difícil e universal;
Não fechamos o coração aos que
partiram, vítimas da do vírus e de
outras doenças e crises; entregamo-los
nas mãos do Senhor que é mais
poderoso do que a morte”, explica o
bispo sadino.

O pão que recebemos e ganhamos, o
amor que nos reúne e nos dá força,
devem ser repartidos. A fé que
professamos e celebramos é para ser
anunciada e partilhada, de modo que
ninguém seja excluído do difícil, mas
dignificador caminho da reconstrução
pessoal, da família, do trabalho digno,
dos afetos, da presença viva e
transformadora de Deus”.

Na mensagem ‘Celebração de
Libertação, Solidariedade e
Esperança’, o bispo de Setúbal indica
que ao longo dos séculos, através dos
diferentes povos e culturas, a Páscoa
“assume as dores e alegrias da
humanidade”.

A Páscoa é a festa central dos
cristãos e já no século II há notícia da
sua celebração anual; tem as suas
raízes na saída do Povo de Israel do
Egito, relatada no livro bíblico do
Êxodo, e estava ligada a um calendário
lunar, não ao atual calendário solar de
12 meses: nos primeiros séculos, as
Igrejas do Oriente celebravam a Páscoa
como os judeus, no dia 14 do mês de
Nisan, ao passo que as do Ocidente a
celebravam sempre ao domingo.

O Concílio de Niceia, no ano 325,
apresentou prescrições sobre o prazo
dentro do qual se pode celebrar a
Páscoa – o primeiro domingo depois
da lua cheia que se segue ao equinócio
da primavera (4 de abril, em 2021).
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16 de abril
Santa Bernadete

Santa Bernadete Soubirous
(1844-1879) tinha 14 anos
quando começou a ver Nossa
Senhora. Essas visões levaram
à fundação do famoso
santuário mariano de Lourdes.
Nossa Senhora se revelou a
Santa Bernadete e deu-lhe o
presente das águas curativas
em Lourdes. Houve
incontáveis   milagres e curas
associadas ao banho naquelas
águas.

“Penitência, penitência,
penitência”: esse foi o apelo de
Nossa Senhora de Lourdes ao
mundo. Santa Bernadete fez
muitos atos de penitência e até
ofereceu sua dolorosa morte por

amor a Jesus e Maria. No
espírito de Santa Bernadete, por
que não oferecer a Deus os
desafios e as dores do seu dia?
Como? Cuidando de um
familiar doente ou reclamando
menos dos problemas, por
exemplo.

Além disso, no espírito de
Santa Bernadete e Nossa
Senhora de Lourdes, pegue um
pouco de água benta e deixe
bem ao lado da entrada
principal da sua casa. Comece o
alegre hábito de se abençoar
com a água sempre que entrar
em casa ou sair. Isso vai fazê-lo
lembrar que você mora numa
igreja doméstica. Descobrirá
que isso torna a sua casa mais
tranquila. Pode obter água benta
abençoada na maioria das
igrejas católicas.

Como homenagear em
casa os santos de abril 

25 de abril
São Marcos

São Marcos Evangelista é o
autor do Primeiro Evangelho e
conhecido por sua forma
sucinta de escrever a
mensagem da Boa Nova. O
símbolo de São Marcos é o
leão alado. Então, por que não
ser um leão na fé hoje?

No espírito de São Marcos,
envie aos seus entes queridos
breves mensagens de
encorajamento, espalhando o
amor de Deus por eles e o seu
também. Essas mensagens
podem ser por texto, um breve
telefonema ou um cartão por
correios.

Além disso, encontre novas
maneiras de evangelizar, como
colocar uma estátua de Maria,

Jesus ou um santo no gramado
da frente da sua casa, usar um
crucifixo visível ou dizer “Deus
o abençoe” para as pessoas que
encontra durante o dia. 

29 de abril
Santa Catarina de Siena

Santa Catarina de Siena,
uma das grandes Doutoras da

Igreja, era uma Dominicana da
Ordem Terceira que rezava na
sua própria casa, não num
convento. Seguindo o exemplo
dela, faça um espaço de oração
em sua casa. Se  já tem um,
coloque mais alguns detalhes
nele. Algumas ideias: imprima
a oração mais recente que você
está tentando memorizar ou
enquadre algumas dessas
orações e exiba-as. 

Também pode encontrar um
suporte criativo e adorável
para o seu rosário e colocá-lo
no cantinho de oração, junto
com os livros espirituais
clássicos favoritos e imagens
ou ícones sagrados.

Santa Catarina escreveu:
“Construa para si uma célula

espiritual, que sempre pode
levar consigo e que é a célula
do autoconhecimento;
encontrará lá também o
conhecimento da bondade de
Deus.. Na verdade, existem
duas células numa e, se você
vive numa, deve também viver
na outra; do contrário, alma se
desesperar-se-á ou será
presunçosa. 

Se vivesse apenas no
autoconhecimento,
desesperaria; se vivesse
somente no conhecimento de
Deus, seria tentado à
presunção. Um deve ir com o
outro, e assim alcançará a
perfeição.”

Que os santos de abril
abençoem, o protejam e guiem
e sua família!

O nosso calendário católico existem vários dias de
festa. Alguns incluem tradições famosas; outros não
são tão conhecidos. Este mês, vamos celebrar o
nosso amor pelos santos de abril de maneiras
diferentes e lindas! Isso irá manter-nos-á focados na
alegria da nossa fé durante o Tempo Pascal.
Aqui estão quatro santos de abril para festejarmos
de forma bem original. 
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N uma conferência académica
no Benedictine College, notei
que um palestrante, o teólogo
da Universidade Católica
Chad Pecknold, mencionou o

nome de Jesus em todas as palestras que
o ouvi fazer – seja na palestra sobre o
pensamento político de Platão ou sobre
os resultados da última eleição.

Eu perguntei a ele sobre isso mais
tarde. Ele, então, disse que era
intencional, porque o nome de Jesus é
poderoso e muda uma palestra e a
atitude de seu público.

Eu acho que, de fato, isso é verdade.
Pronunciar o nome de Jesus acarreta
várias coisas: a principal é que isso nos
compromete a ser mais cuidadosos com
o que dizemos. Isso torna Jesus presente,
literalmente, e dá testemunho ao seu
ouvinte, tornando esse grande nome um
pouco menos “não mencionável”.

A partir disso, resolvi usar mais o
nome de Jesus, tanto ao falar em público
quanto em conversas privadas e ao pedir
conselhos a amigos. E quero
compartilhar essas dicas com vocês.
Vamos lá:

Seja autêntico ao dizer o nome de
Jesus 

Um amigo apontou que freiras e
monges tendem a usar o nome de Jesus
de uma forma natural, o que é muito
mais aceita. Isso porque sabemos pelas
suas vidas que Ele não é estranho para
eles. Todos nós precisamos ser aquele
tipo de pessoa cuja vida de oração e
serviço mostra que temos uma relação
familiar com Jesus.

Mas também devemos ter cuidado
para não violar os níveis de intimidade
que temos com outras pessoas.

Certa vez, um padre definiu os “cinco
níveis de comunicação” que as pessoas
seguem. O primeiro nível é uma
conversa clichê, em que perguntamos
um ao outro sobre o tempo. Em seguida,
passamos para o próximo nível:
relatando fatos sobre nós mesmos (“Eu
sou de Tucson”) e somente depois de
encontrar algum terreno comum é que
compartilhamos ideias e julgamentos
(“Meu time favorito é o Royals”). Não
compartilhamos pensamentos íntimos
(“Acho que estou apaixonado”) até que
nos conheçamos bem.

Se você pular prematuramente para
níveis mais profundos de comunicação
do que seu relacionamento permite, as
pessoas se sentirão chocadas e inseguras
– e a maioria dos americanos considera a
conversa sobre religião como
pertencendo ao nível mais profundo.

É por isso que é bom ter uma maneira
de se referir ao nome de Jesus que se
adapte a cada nível, do habitual ao
profundo.

Faça disso um hábito sagrado
Andrea Brown, mãe de seis filhos,

disse-me que, quando era missionária,
foi ensinada a dizer “Louvado seja
Jesus!” – em voz alta – em resposta a
tudo o que aconteça, seja bom ou ruim,
grande ou pequeno.

Cada palavra da frase é importante:
“Louvado” reconhece que toda graça vem
de Cristo; “Jesus” se refere não só ao Seu
nome ou seu papel. “Isso não apenas invoca
a presença de Deus porque o estamos
louvando, mas de uma forma humana muda
o caráter do evento”, dizia ela.

Uma maneira fácil de falar sobre Jesus
é mencionar o papel diário dele em sua
vida. “Que ótimo fim de semana! Eu fui
me confessar. É sempre um alívio trazer
meus problemas diretamente a Jesus”.
Ou: “Minha oração matinal foi uma
grande bênção hoje. É tão bom entrar em
contato com Jesus na primeira hora da
manhã.”

Sempre que você falar sobre o seu fim
de semana, há a oportunidade de
mencioná-lo – “A missa de domingo foi
ótima. Adoro a oportunidade de passar
um tempo em família com Jesus”. Além
disso,  ocasiões especiais como a
Semana Santa são ainda melhores:
“Adoro o Tríduo Pascal. Você realmente
conhece Jesus através dos momentos
mais comoventes de sua vida.”

Mencionar corretamente o nome de Jesus no dia a dia



N o dia 11 de junho de 1521
a Diocese do Funchal e a
Câmara Municipal, num
contexto de peste,
decidiram escolher um

santo padroeiro que nos livrasse do
mal e da peste. O sorteio foi
realizado na Sé do Funchal há 500
anos e a sorte recaiu sobre o
Apóstolo São Tiago Menor. 

Para comemorar esta data a
Diocese do Funchal tem todo um
calendário programado para conhecer
a nossa história, para agradecer a

intercessão e proteção do nosso santo
padroeiro, para o dar a conhecer
melhor e finalmente como ocasião
pastoral propícia para renovar a fé, a
esperança e a caridade, o dinamismo
da nossa vida cristã.

O programa apresentado poderá
sofrer alterações por causa da atual
pandemia e será publicado e
atualizado no site da Diocese do
Funchal:
https://www.diocesedofunchal.com/v
oto-a-sao-tiago/

Programa celebrativo
Missa de abertura: 10 abril,

sábado, 11h, Sé: Solene Eucaristia de
abertura das Comemorações dos 500
Anos do Voto a São Tiago Menor,
Padroeiro da Diocese do Funchal.
Eucaristia presidida pelo Bispo do
Funchal.

Ciclo de conferências
500 anos do Voto de São Tiago.

10 ABRIL 2021 |   13

EFEMÉRIDE

12 |   10 ABRIL 2021

Fé e Missão

São Tiago Menor,
padroeiro da Diocese
do Funchal
A Diocese do Funchal celebra 500 Anos da
escolha de São Tiago Menor como Padroeiro
principal da Diocese do Funchal.

Fé, história e arte.
Local das conferências: igreja do

Colégio. Hora: 19h30
22 abril, 19h30: O contexto da

pandemia e o Voto a São Tiago. A
relação entra a ciência e a fé. D.
Nuno Brás.
20 maio, 19h30: Peste, castigo e

misericórdia no Funchal
quinhentista: São Tiago Menor,
padroeiro e rogador a Deus pelo povo
da cidade. Dr. Nelson Veríssimo.
3 junho, 19h30:A iconografia de

São Tiago Menor na Diocese do
Funchal. Dr. Martinho Mendes.

1 de maio, sábado, 9h30: Laudes na
igreja paroquial de Santa Maria
Maior.
10h: Procissão do Voto até a igreja

da Sé e Missa Solene, presidida pelo
Bispo do Funchal…

27 maio, quinta-feira, 19h30, Igreja
do Colégio: Lançamento do livro
sobre o Voto de São Tiago.
11 junho, sexta-feira, 21h, Sé do

Funchal: Concerto das
Comemorações dos 500 Anos do
Voto de São Tiago Menor
16 outubro, sábado, 11h, Sé do

Funchal: Solene eucaristia do
acolhimento das relíquias de São
Tiago Menor.
16 outubro a 6 novembro - Visita

das relíquias de São Tiago Menor
pelos Arciprestados.

Sem data programada:
Apresentação do livro de D. Nuno

Brás, sobre São Tiago Menor.
Apresentação do CD com o hino a

São Tiago Menor.
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Vida de São Tiago Menor
Tiago consta da lista dos doze
apóstolos, da mesma maneira 
que Santiago Maior: Mt 10:3, 
Mc 3:18, Lc 6:15, At 1:13. Também 
é mencionado quando sua suposta

mãe aparece em Mc 15:40, onde 
lhe é dado o epíteto "o menor"
(Almeida RA) ou "o mais jovem" 
(NVI), dependendo da versão, 
e em Mt 27:56.

S egundo o Evangelho
de São Mateus (1)
Jesus escolheu doze
companheiros para
seus discípulos.

Simão (que foi chamado de
Pedro) e seu irmão André,
Tiago e seu irmão João, Filipe,
Bartolomeu, Tomé, Mateus,
Tiago, Tadeu, Simão Cananeu
e Judas Iscariotes. O próprio
Jesus os chamou de apóstolos,
em Lucas 6: 13, palavra que
em grego significa "enviados"
e a eles coube a tarefa de
iniciar a evangelização do
mundo.

Tiago, irmão de João, é
conhecido como Tiago Maior e
após a crucificação de Cristo,
teria saído em direção à
Península Ibérica na região da
Galiza, para pregar o
cristianismo. No entanto,
poucos habitantes da região
ter-se-iam convertido. Não
obtendo o resultado esperado,
Tiago teria voltado à Palestina.

No ano de 42 em Cesareia
Palestina, Tiago foi perseguido
por ordem do rei Herodes

Agripa I, que mandou prendê-
lo, decapitá-lo e jogar os seus
restos para os cães. Diz a lenda
que esses restos foram
recolhidos por dois de seus
discípulos, Atanásio e Teodoro,
e levados secretamente à
Espanha, local onde Tiago
havia manifestado o desejo de
ser enterrado. Após sete dias
de viagem, de barco, chegaram
nas costas galegas de Iria
Flávia (2), perto da atual vila
de Padrón. Os discípulos de
Tiago pediram permissão para
a rainha Lupa, uma dama pagã
rica e influente, que vivia na
vila de Lupariou ou de Francos
a pouca distância de Santiago
de Compostela, para depositar
os restos de seu mestre em seu
feudo, mas ela não permitiu
que o enterrem em sua
propriedade. No entanto, uma
onda de milagres atribuídos a
Tiago acabaram por convencê-
la. Um desses milagres foi
presenciado por ela e segundo
a tradição foi este o motivo da
sua conversão ao cristianismo.

"A chamada rainha Lupa,

simulando uma mudança de
opinião, levou os dois
discípulos ao Monte Iliciano,
hoje conhecido como Pico
Sacro, e ofereceu-lhes dois
bois selvagens que viviam em
plena liberdade e mais um
carro para transportar os restos
do apóstolo Tiago desde
Padrón até Santiago. Os
discípulos chegaram perto dos
animais, que para assombro de
Lupa, deixaram que lhes
colocassem os arreios
mansamente. Frente esta cena,
Lupa decide abandonar as suas
crenças e converter-se ao
cristianismo".

Muitos creem que Tiago foi
enterrado num lugar chamado
Libredunnum, onde há muito
tempo havia um cemitério
romano, em 44 d.C.. Com as
invasões bárbaras a queda do
Império Romano e,
posteriormente, com as
invasões muçulmanas, o
túmulo acabou sendo
"esquecido" ou perdido.

(in wikipedia).



A partir do segundo Domingo
da Páscoa realizam-se as visitas
do Espírito Santo nas paróquias
da Madeira e Porto Santo.

Neste ano devido às
restrições e precauções
referentes à pandemia do Covid
19 não se efetuarão essas visitas
em muitas localidades. No
entanto há paróquias que fazem
fazer as visitas pascais mas em
moldes diferentes dos anos
anteriores.

No Jardim da Serra as
insígnias do Divino Espírito
saem da igreja às 10 horas no
domingo 23 de maio,
solenidade do Pentecostes, e
percorrerão os sítios e não serão
visitadas as residências daquela
paróquia.

Como precaução as pessoas

não deverão tocar ou beijar as
insígnias.

Na paróquia de Santo
António não se realizarão as
visitas do Espírito Santo. O
pároco, Cónego Carlos Nunes,
refere que «embora os tempos
sejam difíceis, as pessoas que
desejarem contribuir com as
suas ofertas para ajudar a
paróquia, podem fazê-lo na
igreja ou se preferirem, através
de transferência bancária para:
IBAN:PT50 0018 000348
853410020 67».

Também na paróquia da
Encarnação, situada na
freguesia do Estreito de Câmara
de Lobos, as visitas pascais
serão feitas visitando os sítios
em viatura.

Na paróquia de Santa Cecília,
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Visitas do Espírito Santo
na Madeira

em Câmara de Lobos neste ano
não haverá visitas do Espírito
Santo. Cada sítio é convidado a
participar na missa das 9h30 no
dia em que se realizaria a visita.

No Caniço vão realizar-se as
visitas pascais com festeiro e
acompanhante. Vão até à
entrada das casas onde recebem
a visita e será feita a oração.

Os vinte sítios da paróquia de
São Jorge vão receber a visita
do Espírito Santo, nos
domingos 11, 18 e 25 de abril e
2, 9 e 16 de maio. No dia 23 de
maio, Domingo de Pentecostes,
as pessoas de todos os sítios e
seus festeiros participarão na
celebração da Eucaristia de
encerramento das visitas
pascais. 

De salientar que as visitas do
Espírito Santo serão feitas
respeitando as normas
recomendadas pela Direção
Geral da Saúde. O grupo será
constituído apenas por cinco
pessoas: o sacerdote, os
festeiros, uma saloia e um
tocador.

As visitas irão passar pelas
casas de todos os sítios. Na
entrada da casa, ou seja no
exterior, o sacerdote benzerá as
moradias e famílias.

Terminam com a chegada à
igreja pelas 17h30 ou seja antes
do recolher obrigatório.

O Pe. Ronald Alves, pároco
de São Jorge, faz um apelo a
que as pessoas evitem deslocar-
se de uma casa para outra de
modo a evitar convívios que
poderão comprometer a saúde
publica e levar ao cancelamento
dessas visitas. Solicita também
que os paroquianos
ornamentem as entradas das
suas casas com flores como
sinal de reverência ao Espírito
Santo.


