
PRAGRAMAÇÃO DA SEMANA SANTA- 2019 

 

 

22h30 – Recitação do terço; 

23h00 – Fugida do Bom Jesus dos Passos 

saída do patamar da Igreja Matriz de Nossa 

Sra. do Ó e Conceição até a Igreja de São 

Benedito. 

 

 

12h00 - Ofício dos Passos Igreja de São 

Benedito; 

17h00 – Missa de Procissão dos Passos Igreja 

de São Benedito em seguida procissão pelas 

principais ruas da cidades.  

 

 

07h30 – Procissão de Ramos e Missa da 

Partilha, saindo do Patamar da Igreja matriz 

até a Igreja de São Benedito. 

07h30 – Procissão saindo do Posto de saúde 

do Lavanderia  até a Igreja de São Raimundo 

Nonato. 

18h00 – Caminhada de Ramos com os Jovens 

Viva Fé Concentração no Patamar da Matriz 

de Nossa Sra. do Ó em seguida saída até a 

Igreja de Nossa Sra. do Carmo bairro Novo 

Horizonte. 

19h00 – Missa da Partilha na Igreja de Nossa 

Senhora do Carmo bairro Novo Horizonte. 

 

 

19h00 – Encenação da Paixão de Cristo – 

Teatro Os Desfraudadores no Patamar da 

Igreja de São Benedito. 

TRÍDUO PASCAL 

 

 

18h00 – Missa da Ceia do Senhor Lagoa do 

Sitio. 

19h00 – Missa da Ceia do Senhor e momento 

de adoração na Igreja de São Raimundo 

Nonato – bairro Lavanderia. 

20h00 – Missa da Ceia do Senhor e momento 

de adoração, na Igreja de Nossa Senhora do 

Carmo bairro Novo Horizonte. 

 

 

 

15h00 – Celebração da Paixão do Senhor, 

na Igreja de Lagoa do Sitio. 

15h00 – Celebração da Paixão do Senhor, 

na Igreja de São Raimundo Nonato no 

bairro Lavanderia. 

15h00 – Celebração da Paixão do Senhor, 

na Igreja de São Benedito, logo a após 

Procissão pelas ruas da cidade. 

 

 

19h00 - Missa da Vigília Pascal, na Igreja da 

Lagoa do Sitio. 

21h00 - Missa da Vigília Pascal, na Igreja de 

São Raimundo Nonato no bairro 

Lavanderia. 

22h00 – Missa da Vigília Pascal, na Igreja de 

Nossa Sra. do Carmo bairro Novo Horizonte 

 

 

8h00 – Missa da Páscoa na Igreja de São 

Benedito. 

8h00 – Missa da Páscoa na Igreja de São 

Raimundo Nonato bairro Lavanderia. 

10h00 -  Missa da Páscoa na Igreja da ponta 

D´Água. 

17h00 - Missa da Páscoa na Igreja de São 

Raimundo Nonato bairro lavanderia. 

19h00 – Missa de páscoa na igreja de Nossa 

Sra. do Carmo bairro Novo Horizonte. 

11/04 – Quinta- feira 

12/04 – Sexta- feira 

14/04 – Domingo de Ramos 

18/04 – Quinta- feira Santa 

16/04 – Terça  - feira 

19/04 – Sexta - feira da Paixão 

20/04 – Sábado Santo 

21/04 – Missa da  Páscoa 



A Semana Santa: símbolos e significado 

Domingo de Ramos 

O Domingo de Ramos dá início à Semana Santa e 
lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, 
aclamado pelos judeus. A Igreja recorda os louvores 
da multidão cobrindo os caminhos para a passagem 
de Jesus, com ramos e matos proclamando: “Hosana 
ao Filho de Davi. Bendito o que vem em nome do 
Senhor”. (Lc 19, 38; Mt 21, 9). Com esse gesto, 
portando ramos durante a procissão, os cristãos de 
hoje manifestam sua fé em Jesus como Rei e Senhor. 
Quinta-feira Santa 

Com a Missa da Ceia do Senhor, celebrada na tarde 
de quinta-feira, a Igreja dá início ao chamado 
Tríduo Pascal e comemora a Última Ceia, na qual 
Jesus Cristo, na noite em que vai ser entregue, 
ofereceu a Deus Pai o seu Corpo e Sangue sob as 
espécies do Pão e do Vinho, e os entregou para os 
Apóstolos para que os tomassem, mandando-lhes 
também oferecer aos seus sucessores. Nesta missa 
faz-se, portanto, a memória da instituição da 
Eucaristia e do Sacerdócio. Durante a missa ocorre 
a cerimônia do Lava-Pés que lembra o gesto de 
Jesus na Última Ceia,quando lavou os pés dos seus 
apóstolos. 
O sermão desta missa é conhecido como sermão do 
Mandato ou do Novo Mandamento e fala sobre a 
caridade ensinada e recomendada por Jesus Cristo. 
No final da Missa, faz-se a chamada Procissão do 
Translado do Santíssimo Sacramento ao altar-mor 
da igreja para uma capela, onde se tem o costume 
de fazer a adoração do Santíssimo durante toda a 
noite. 
Sexta-feira Santa 
Celebra-se a paixão e morte de Jesus Cristo. O 
silêncio, o jejum e a oração devem marcar este dia 
que, ao contrário do que muitos pensam, não deve 
ser vivido em clima de luto, mas de profundo 
respeito diante da morte do Senhor que, morrendo, 
foi vitorioso e trouxe a salvação para todos, 
ressurgindo para a vida eterna. Às 15 horas, horário 
em que Jesus foi morto, é celebrada a principal 
cerimônia do dia: a Paixão do Senhor. Ela consta de 
três partes: liturgia da Palavra, adoração da cruz e 

comunhão eucarística. Depois deste momento não 
há mais comunhão eucarística até que seja 
realizada a celebração da Páscoa, no Sábado Santo. 
Sábado Santo 

No Sábado Santo ou Sábado de Aleluia, a principal 
celebração é a “Vigília Pascal”. Inicia-se na noite do 
Sábado Santo em memória da noite santa da 
ressurreição gloriosa de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
É a chamada “a mãe de todas as santas vigílias”, 
porque a Igreja mantém-se de vigília à espera da 
vitória do Senhor sobre a morte. Cinco elementos 
compõem a liturgia da Vigília Pascal: a bênção do 
fogo novo e do círio pascal; a proclamação da 
Páscoa, que é um canto de júbilo anunciando a 
Ressurreição do Senhor; a liturgia da Palavra, que é 
uma série de leituras sobre a história da Salvação; a 
renovação das promessas do Batismo e, por fim, a 
liturgia eucarística. 
Domingo de Páscoa 

A palavra “páscoa” vem do hebreu “Peseach” e 
significa “passagem”. Era vivamente comemorada 
pelos judeus do Antigo Testamento. A Páscoa que 
eles comemoram é a passagem do mar Vermelho, 
que ocorreu muitos anos antes de Cristo, quando 
Moisés conduziu o povo hebreu para fora do Egito, 
onde era escravo. Chegando às margens do Mar 
Vermelho, os judeus, perseguidos pelos exércitos 
do faraó teriam de atravessá-lo às pressas. Guiado 
por Deus, Moisés levantou seu bastão e as ondas se 
abriram, formando duas paredes de água, que 
ladeavam um corredor enxuto, por onde o povo 
passou. 

 

 

 

 

 

 

      ARQUIDIOCESE DE TERESINA-PI. 

 Paróquias Nossa Sra. do Ó e Conceição 

e São Francisco de Assis. 

 

    Uma feliz Semana Santa     

de muita paz e reflexão. 

Valença do Piauí 

2019 


