NOTAS:
· Durante a quaresma, realizaremos o piedoso exercício da ViaSacra;
a
a
Nos Bairros: 3 s e 5 s feiras, às 19h00;
Na Matriz: Segunda-feira-feira às 19h00, quarta-feira após a
Santa Missa; e todas as sextas – feiras da quaresma, às 05h30,
procissão de penitência e Santa Missa.A organização das viassacras será feita pelos movimentos e pastorais de nossa Paróquia.
· Especialmente recomendamos aos ﬁéis que façam uma boa
conﬁssão, para que a Semana Santa traga copiosos frutos
para nossa vida. Pedimos que não deixem para a última hora
as suas conﬁssões;
· Quaresma e Semana Santa exigem de nós muito silêncio e
recolhimento. Procuremos manter em nossa cidade, durante
esse tempo, um ambiente de oração, respeito e muito silêncio que
nos ajudem a viver com intensidade a Celebração da Paixão,
Morte e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo;
· Pedimos a caridade de todos, contribuindo com seus
donativos para a realização da Semana Santa e Campanha
da Fraternidade.

SOLENIDADES DA

SEMANA SANTA
– 2018 –

ENCARREGADOS
· Tablados e giros das procissões: Domingos Sávio Lamounier,
Antônio Mozart de Araújo e João Darci
· Carregadores da Sexta-feira Santa ao Domingo da
Ressurreição Reinaldo Alvim das Graças,Moisés Alex Justo,
Adilson Ramos Ferreira e Antônio Raimundo Nonato.
· Andores do Domingo de Ramos ao Domingo da
Ressurreição: Amílcar Reis, Wander Lúcio Reis e Dionísio
Vargas.
· Palmas e Carregadores de Domingos de Ramos, QuartaFeira Santa: Geraldo Messias Guimarães,,Nilton de Souza
Campos e José Luiz Ferreira
· Figurados e Guarda Romana: Irinéia Maria do Nascimento ,
José Geraldo de Melo e Roseni
· Enfeite da Capela do Ssmo. Sacramento e andor de CristoRei: Ana Gomes Henriques, Marianna ,Irmandade do
Santíssimo Sacramento, Apostolado da Oração e Voluntários
do INSC
· Músicas: Coral Paroquial Maria de Lourdes Melo, Corais dos
homens e mulheres do Terço, Banda de Música Municipal, João
Bosco Liberato Ladeira, Anocília das Dores de Oliveira, Maria
Madalena de Oliviera, Cláudio dos Santos e Grupo Sinfonia em
Louvor.
· Sacerdotes presentes: Pe.Frei Marlom Francis de Souza
Moreira,O.Carm., Pe. Jhonson Ferreira Mury

Barroso, Janeiro de 2018
Vistos:
Irmandade do Santíssimo Sacramento
Conselho de Pastoral Paroquial
Diácono Randolfo Andrade Campos
Pe Fábio José Damasceno – Pároco de Sant'Ana

"O Senhor ressuscitou
verdadeiramente, como havia
predito! Ele, que venceu as
trevas do pecado e da morte,
conceda paz aos nossos dias."
Papa Francisco

Feliz e Santa Páscoa!

PARÓQUIA DE SANT'ANA
BARROSO – MG
Fraternidade e superação da violência
“ Vós sois todos irmãos” Mt 23,8
ANO NACIONAL DO LAICATO

SÁBADO DAS DÔRES DE MARIA
24 DE MARÇO

Dia de profundo silêncio, luto,
jejum e abstinência de carne

19h00 – Santa Missa na matriz, procissão do depósito de Nossa
Senhora das Dores para a Capela de Santa Maria.
19h00 - Conﬁssões

QUINTA-FEIRA SANTA
29 DE MARÇO
MISSA DA CEIA DO SENHOR

DOMINGO DE RAMOS – 25 DE MARÇO

Nessa Missa, que se celebra na tarde da 5ª feira Santa, a
Igreja dá início ao sagrado Tríduo Pascal e se propõe a
comemorar aquela última Ceia, na qual o Senhor Jesus,
tendo amado até o ﬁm os seus que estavam no mundo,
ofereceu a Deus Pai o seu Corpo e Sangue sob as espécies
do pão e do vinho, e os entregou aos Apóstolos para que os
tomassem, e lhes mandou, a eles e aos seus sucessores no
sacerdócio, que também os oferecessem.
Nesta Missa, faz-se, portanto, a memória: da instituição da
Eucaristia, memorial da Páscoa do Senhor, na qual se
perpetua no meio de nós, através dos sinais sacramentais, o
sacrifício da nova Lei; da instituição do sacerdócio, pelo
qual se perpetuo no mundo a missão e o sacrifício de
Cristo; e também da caridade com que o Senhor nos

No Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor, a Igreja entra
no mistério do seu Senhor cruciﬁcado, sepultado e
ressuscitado, o qual, ao entrar em Jerusalém, prenunciou
sua majestade. Os cristãos levam ramos em sinal do régio
triunfo que, sucumbindo na cruz, Cristo alcançou. De
acordo com a palavra do Apóstolo: “Se com Ele padecemos,
com Ele também seremos gloriﬁcados”
(Rm 8,17).
HOJE, COLETA DA CAMPANHA DA
FRATERNIDADE
07h30 - Santa Missa na Matriz.
10h00 - No Alto do Cruzeiro - Distribuição de ramos, bênção e
procissão para a Matriz. Na chegada, Santa Missa.
16h00 - Conﬁssões.
18h00 - Procissão com a Imagem de Cristo-Rei, Sermão e Santa
Missa. Após, conﬁssão Comunitária para a Juventude

SEGUNDA-FEIRA SANTA – 26 DE
MARÇO
És Tu o Rei dos Judeus? (Mc 23,3)
7h30 – Santa Missa na matriz
15h00 - Conﬁssão Comunitária para as crianças.
19h00 – Procissão do depósito de Nosso Senhor dos Passos da
Matriz para a igreja de Nossa Senhora Aparecida, sermão do
Pretório, Santa Missa e conﬁssões.
Conﬁssões: 09h00 ; 18h00 e 21h00

TERÇA-FEIRA SANTA – 27 DE MARÇO
Na verdade Ele tomou sobre si as nossas doenças, carregou
nossas dores (Is, 53,4a)
07h30 – Santa Missa na matriz.
18h00 Tocante procissão do encontro. Itinerário: A imagem
de Nosso Senhor dos Passos sairá da igreja de Nossa Senhora
Aparecida, e a imagem de Nossa Senhora das Dores sairá da
Capela de Santa Maria, dando-se o encontro na Praça Sant'Ana,
onde haverá o sermão. Na chegada da procissão, celebração da
Santa Missa.
Conﬁssões: 09h00, 15h00 e após a procissão.

QUARTA-FEIRA SANTA – 28 DE
MARÇO
Vocês todos que passam pelo caminho , olhem , prestem
atenção: Haverá dor semelhante a minha dor ? (Lm 1,12)
05h30 - Procissão de penitência. No seu percurso será rezada a
Via Sacra, reﬂetindo o caminho de dor e paixão percorrido por
nosso Senhor Jesus Cristo. Na Matriz,celebração da Santa
Missa.
15h00 – Missa e unção dos enfermos
19h00 - Procissão da Soledade de Nossa Senhora .Na chegada,
sermão da Soledade de Maria SSma e Santa Missa. Após,
conﬁssão Comunitária para os adultos.
Conﬁssões: 09h00 e 18h00

amou até a morte. (CN, n.297)
09h30 - Na Catedral do Pilar, em São João Del Rei,
concelebração Eucarística, com a Benção dos Santos Óleos do
Crisma, dos Enfermos e dos Catecúmenos.
19h30 - Solene Celebração da Santíssima Eucaristia. Sermão
versando sobre: A Instituição da Eucaristia, mandamento
novo e sacerdócio. Cerimônia do Lava-Pés, que nos leva a
reﬂetir sobre a humildade e o gesto de serviço de Jesus.
No ﬁnal da celebração: Procissão interna do Santíssimo
Sacramento para a Capela, onde ﬁcará para a adoração dos ﬁéis
até a ação Litúrgica da Sexta-Feira Santa, às 15:00.
Início do Grande Luto da Igreja - Desnudação dos Altares,
lembrando-nos que devemos viver junto com toda a Igreja este
instante com o coração contrito, no recolhimento, oração,
silêncio e penitência.
Conﬁssões – 15h00

SEXTA-FEIRA SANTA – 30 DE MARÇO
PAIXÃO DO SENHOR
Neste dia, “em que Cristo nossa Páscoa foi imolado”
(1 Cor 5,7), torna-se clara realidade o que desde há muito
havia sido prenunciado em ﬁgura e mistério: a ovelha
verdadeira substitui a ovelha ﬁgurativa, e, mediante um
único sacrifício, realiza-se plenamente o que a variedade
das antigas vítimas signiﬁcava.
Com efeito, “a obra da Redenção dos homens e perfeita
gloriﬁcação de Deus, preﬁgurada pelas suas obras
grandiosas no povo da ANTIGA Aliança, realizou-a Cristo
Senhor, principalmente pelo mistério pascal da sua bemaventurada Paixão, Ressurreição dentre os mortos e
gloriosa Ascensão, mistério este pelo qual, morrendo,
destruiu a nossa morte, e, ressuscitando, restaurou a nossa
vida. Foi do lado de Cristo adormecido na Cruz que nasceu
o Admirável Sacramento de toda a Igreja” (SC, n.5)
Ao contemplar Cristo, seu Senhor e Esposo, a Igreja
comemora o seu próprio nascimento e sua missão de
estender a todos os povos os salutares efeitos da Paixão de
Cristo, efeitos que hoje celebra em ação de graças por dom
tão inefável. (CB, n.21)

09h00 - Via – Sacra encenada saindo da Matriz – Responsável –
EAC E SETOR JUVENTUDE.
14h00 – Início da novena da Divina Misericórdia na Matriz
15h00 - Solene Ação Litúrgica: Liturgia da Palavra, Oração
Universal, Adoração da Cruz e Comunhão.
21h00 - Solene e tocante para - Liturgia do Calvário: Sermão do
Descendimento da Cruz, seguindo-se a procissão do enterro
(pedimos a todos os ﬁéis que tragam suas velas para esta
procissão).

Conﬁssões: 08h00.

SÁBADO SANTO – 31 DE MARÇO
VIGÍLIA PASCAL
Segundo antiqüíssima tradição, esta noite deve ser
comemorada em honra do Senhor (cf. Ex 42), e a Vigília que
nela se celebra, em memória da noite santa em que Cristo
ressuscitou, deve ser considerada a “mãe de todas as santas
Vigílias” (Santo Agostinho), pois nela, a Igreja se mantém de
vigia à espera da Ressurreição do Senhor, e se celebra com
os sacramentos da Iniciação Cristã (CB, n.21).
A Vigília Pascal é o cume do ano litúrgico. Sua celebração se
realiza de noite; mas de maneira a não começar antes do
início da noite e a terminar antes da aurora do Domingo.
A Igreja permanece ainda em grande silêncio, pois, na
verdade, hoje é um dia do mais profundo luto. Nós
também, somos convidados ao recolhimento, luto e silêncio,
aguardando a ressurreição de Cristo.
08h00- Conﬁssão comunitária para jovens e adultos
21h00 - Solene Vigília Pascal: Benção do Fogo Novo, do
Círio Pascal, Canto do Exultet (proclamação da Páscoa),
Liturgia da Palavra, Benção da Água Batismal, e Renovação das
Promessas do Batismo, Liturgia Eucarística. Após, Procissão
com Cristo Ressuscitado e Benção do Santíssimo Sacramento.
(Todos os ﬁéis devem trazer velas para a Cerimônia da Vigília e
Procissão.)
Conﬁssões: 10h00

DOMINGO DA RESSURREIÇÃO
01 DE ABRIL
DOMINGO DA PÁSCOA DO SENHOR
Páscoa signiﬁca passagem.
A Páscoa de Cristo é sua passagem da morte na cruz para a
ressurreição. É sua vitória plena e deﬁnitiva sobre a morte e
todos os males.
Desse modo, a ressurreição de Jesus mudou totalmente a
história da humanidade e de cada ser humano.
A Páscoa é o mistério uniﬁcador de toda a nossa fé cristã,
sendo assim a festa principal da Igreja.
08h00 - Santa Missa na Matriz.
09h30 - Batizados.
11h00 - Santa Missa.
18h00 - Procissão do Triunfo - saindo da Matriz de Sant'Ana.
Sermão do Triunfo, Santa Missa e Te-Deum, rendendo graças a
Deus por mais uma Semana Santa.
Obs.: Essa Santa Missa será celebrada nas intenções de todos
os que trabalharam e contribuíram para a realização desta
Semana Santa .

