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  Caros irmãos e irmãs em Jesus 
Cristo! Celebrando esse tempo forte de fé, 
esperança e caridade com muita 
misericórdia: a quaresma. Iniciaremos do dia 
20 à 27 de março de 2016 a semana santa 
(dias grandes). Com o amor misericordioso 
do Pai, em especial neste ano que 
celebramos o Jubileu extraordinário da 
Misericórdia, vivendo com intensa fé a 
Mistério da Paixão morte e Ressurreição de 
Jesus. 
 Observaremos e celebraremos com 
toda Igreja, os ritos especiais da semana 
santa, isto é, a bênção e procissão de ramos 
seguida da Santa Missa. Na quinta feira santa 
começa o Tríduo Pascal, e possui seu centro 
na Vigília Pascal e encerra-se com as 
Vésperas do Domingo da Ressurreição (NALC, 
n. 19). É o ápice do ano litúrgico porque 
celebra a Morte e Ressurreição do Senhor, 
“quando Cristo realizou a obra da redenção 
humana e da perfeita glorificação de Deus 
pelo seu ministério Pascal, quando morrendo 
destruiu a nossa morte e ressuscitando 
renovou a vida” (NALC, n. 18; GLP, p. 11). 
 Apresento a todos os paroquianos e 
visitantes a programação da semana santa, e 
contamos com a presença de todos, 
participando com sua família como cristão 
que somos, para celebrar o amor 
misericordioso do nosso bom Deus.  Amém! 

  Desejo a todos uma abençoada 
semana santa e Feliz e santa Pascoa! 
 

Fraternalmente, 
Pe. Antonio Cristo de Oliveira 

 

PROGRAMAÇÃO 
20 À 27 DE MARÇO 2016 

 
DIA 20 – Domingo de Ramos 
CALDEIRÃO GRANDE: 
16:00h – Benção dos Ramos em frente ao 
Hospital e procissão até a Igreja. 
 
MARCOLÂNDIA: 
18:30h – Benção dos Ramos na avenida José 
de Moura Leal em frente as NASF e procissão 
até a Igreja matriz. 
 
Atenção: trazer seus ramos 
 
DIA 21 – Segunda feira santa 
MARCOLÂNDIA: 
09:00h – 11:00h – Visita aos doentes 
15:00h – 17:00h – Visita aos doentes 
19:00h – Encontro no centro pastoral São 
Cristóvão com os adultos que vão fazer a 1ª 
Eucaristia no domingo de Pascoa. 
 
DIA 22 – Terça feira santa 
MARCOLÂNDIA: 
09:00h – 11:00h – Visita aos doentes 
15:00h – 17:00h – Visita aos doentes 
19:00h – Via Sacra e Missa Igreja São 
Francisco (COHAB e Serra do gesso) 
 
DIA 23 – Quarta feira santa 
CALDEIRÃO GRANDE: 
09:00h – Missa dos idosos e doentes com a 
unção com o oleio dos enfermos. 
19:00h – Via Sacra na Igreja 
 
 
 



MARCOLÂNDIA: 
16:00h – Missa dos idosos e doentes com a 
unção com o óleos dos enfermos. 
19:00h – Via Sacra na Igreja matriz 
DIA 24 – Quinta feira santa 
PICOS – PI: 
08:00h – Missa do Santo Crisma dos santos 
óleos – na Igreja catedral de Picos com a 
presença de todos os padres da diocese e 
representantes das paroquias.  
 
CALDEIRÃO GRANDE: 
16:00h – Missa Solene da Ceia do Senhor e o 
Lava-pés (12 homens representando os 12 
apóstolos de Jesus) 
VIGÍLIA EUCARISTICA: 
19:00h a 20:00h – crianças, catequistas, 
infância missionária e coroinhas. 
 20:00h a 21:00h – pastoral da pessoa idosa, 
pastoral da criança, grupo Mãe Rainha e o 
grupo Nossa Senhora de Fátima. 
21:00h a 22:00h – Animadores do Dizimo, 
dizimistas, homens do terço, Jovens e o 
conselho comunitário pastoral. 
22:00h – Caminhada penitencial com o pau 
de lenha pelas ruas principais de Caldeirão 
Grande. No final da caminhada na praça em 
frente a Igreja a queima do pau de lenha, 
simbolizando a queima dos nossos pecados. 
 
Atenção: Todos trazer o pau de lenha. 
 
MARCOLÂNDIA: 
19:00h - Missa Solene da Ceia do Senhor e o 
Lava-pés (12 homens representando os 12 
apóstolos de Jesus) 
VIGÍLIA EUCARISTICA: 

20:30h a 21:30h – crianças, catequistas, 
infância missionária, coroinhas e pastoral da 
criança. 
 21:30h a 22:30h – pastoral da pessoa idosa, 
grupo Coração de Maria, animadores do 
dizimo, dizimistas, pastoral do batismo, 
Homens do terço, E C C e pastoral familiar. 
22:30h a 23:30h – Pastoral da juventude, 
jovens da crisma,  
23:30h – Caminhada penitencial com o pau 
de lenha pelas ruas principais de 
Marcolândia. No final da caminhada em 
frente a Igreja matriz a queima do pau de 
lenha, simbolizando a queima dos nossos 
pecados. 
 
Atenção: Todos trazer o pau de lenha. 
 
DIA 25 – Sexta feira santa 
CALDEIRÃO GRANDE: 
18:00h – Via Sacra saindo do Hospital até a 
praça da Igreja de São José. 
19:00h – Celebração da Paixão do Senhor 
com o beijo da cruz. 
 
MARCOLÂNDIA: 
17:30h – Via Sacra pelas ruas de Marcolândia 
(organizada pelos jovens) Saindo da praça da 
Igreja matriz. 
18:30h – Celebração da Paixão do Senhor 
com o beijo da cruz. 
 
DIA 26 – Sábado santo 
CALDEIRÃO GRANDE: 
19:00h – Vigília Pascal – começa no patamar 
fora da Igreja. (a Igreja se encontra fechada e 
no escuro). 
 

Atenção: trazer uma vela e uma garrafa de 
água para a renovação do nosso Batismo. 
 
MARCOLÂNDIA: 
21:00h – Vigília Pascal – começa no patamar 
fora da Igreja. (a Igreja se encontra fechada e 
no escuro). Batizados dos adultos. 
 
Atenção: trazer uma vela e uma garrafa de 
água para a renovação do nosso Batismo. 
 
DIA 27 – Domingo de Páscoa  
RESSURREIÇÃO DO SENHOR 
CALDEIRÃO GRANDE: 
16:00h – Missa Solene da Páscoa 
 
MARCOLÂNDIA: 
19:00h – Missa Solene da Páscoa e 1ª 
Eucaristia dos adultos. 
 
 

JUBILEU DA MISERICÓRDIA 

 

 

Celebrar a Ternura, Graça, 

Indulgência, Bondade, 

Benevolência e o Amor! 

 


