
SEMANA SANTA 2019
HORARIOS DOS OFICIOS

DOMINGO DE
RAMOS

14 de Abril

Entrada de Jesus en
Jerusalém

10:00: Bênção de Ramos e
Procissão, Missa Cantada 
com a Paixão segundo 
São Mateus

Os ofícios serão
realizados na 

Capela São José,
Estrada Clube da
Montanha, 1925 B

Bairro: Portão, 
Atibaia.

QUINTA-FEIRA
SANTA

18 de Abril

Dia da instituição
da Eucaristia e do

Sacerdócio Católico

8:00: Ofício de Trevas 
(canto de salmos e 
leituras) 

18:00: Missa Cantada, 
Procissão ao Monumento, 
Denudação do Altar e 

Lavatório dos pés

Adoração no Monumento 
até a meia noite  

SEXTA-FEIRA
SANTA

19 de Abril

Dia da morte 
do Senhor

Jejum e abstinência

8:00: Ofício de Trevas

15:00: Via Crucis 

17:00: Ofício litúrgico 
de leituras, Canto da 
Paixão segundo São João, 
Orações universais, 
Adoração da Cruz 
e “Missa dos 
Pré-santificados” 

SÁBADO SANTO

20 de Abril

Vigília Pascal

8:00: Ofício de Trevas 

17:00: Vigília Pascal 
com a bênção do fogo 
novo, Procissão 

com o lucernário 
(candelabro), Canto 
do Pregão Pascal 
e Bênção do Círio, 
12 profecias (leituras), 
Bênção da Água Pascal, 
canto da ladainha 
dos Santos e “Missa 
de Glória”

DOMINGO DE
PÁSCOA

21 de Abril

Dia da Ressurreição
do Senhor



10:00: Missa Cantada

Capela São José,
Estrada Clube da
Montanha, 1925 B

Bairro: Portão, Atibaia.

Os ofícios são segundo a liturgia tradicional da Igreja, em latim, a
mesma que conheciam nossos pais e avós. As cerimônias podem seguir-
se mediante missais em latim e português.

Conforme as regras e costumes tradicionais, para poder comungar
se tem que jejuar de três horas antes da Comunhão (três horas de jejum
de  alimentos  sólidos  e  líquidos  alcoólicos,  uma  hora  de  jejum  de
líquidos não-alcoólicos, a água não quebra o jejum ou os remédios reais
que precisam ser tomados) e  não se pode comungar se alguém está
em pecado mortal (o que não consiste apenas em matar alguém, por
exemplo,  mas  também  pensamentos  pecaminosos  e  desejos
consentidos impuros,  como Jesus lembra no Evangelho),  constitui  um
pecado mortal. Nesse caso, é preciso primeiro confessar para poder
comungar.

A  Igreja  manda  seus  filhos  sob  pena  de  pecado  mortal  para
assistir à missa todos os domingos e dias de festa, e também se
confesar  e  comungar  pelo  menos  uma  vez  por  ano,  na  Páscoa,
embora os bons católicos  o fazem muito frequentemente,  seguindo a
vontade do Senhor.

Se deve comungar de joelhos e se vestir como manda a modéstia

cristã: mulheres, com longas saias e com as cabeças cobertas com
um véu ou um lenço, e homens com calças compridas e cabeças
descobertas. 

Também é solicitado que desligue o celular e mantenha silêncio
no local de culto, especialmente durante as cerimônias. 

O preceito pede para ajudar a Igreja em suas necessidades, não
se  esqueça  de  fazê-lo,  sua  ajuda  é  necessária  para  enfrentar  as
despesas do culto. Deus abençõe sua generosidade.

INDULGÊNCIAS

A indulgência é a remissão da pena para pagar pelos nossos pecados (em cada pecado
existe culpa e pena: a culpa é perdoada pelo arrependimento e confissão, embora a pena é
perdoável em várias formas). A Igreja concede este perdão pela realização de alguma obra
piedosa, aplicando às almas o tesouro dos méritos da Paixão de Cristo e dos Santos.

Oração para ganhar indulgências: Meu Senhor e meu Deus, peço-lhe que me conceda, em
consideração dos méritos de Jesus Cristo todas as indulgências ligados às orações e ações que
hoje eu vou fazer. Quero entrar nas intenções necessárias para ganhar essas indulgências, a fim
de satisfazer a justiça divina e aliviar as almas do Purgatório.



Condições habituais: Confissão, comunhão, visitar uma igreja e orações pelas intenções da
Santa Igreja, que são: a exaltação da Fé; a extirpação de heresias; a conversão dos pecadores
e a paz entre os príncipes cristãos.

Exercícios particulares da Semana Santa
Para os fiéis  a  participar  no Oficio de “Trevas”  na Quinta-feira,  Sexta-feira  e  Sábado

Santos, do canto dos salmos e lições, ou seguí-los de acordo com suas possibilidades, de uma
leitura piedosa ou meditação sobre a Paixão de Nosso Senhor ou das orações, se concede:

Indulgência de 10 anos, todos os dias. Plenária (o perdão de toda a pena dos pecados) se
assistir ao Ofício os três dias, com confissão, comunhão e orações pelas intenções da Santa
Igreja.

Meditação da Paixão na Sexta-feira Santa: Para os fiéis a meditar na Sexta-feira, em público
ou privado, durante três horas consecutivas, nos tormentos e morte do Redentor do mundo,
ou em suas últimas sete palavras na Cruz, ou recitar hinos, salmos ou outras orações vocais, é
concedido:

Indulgência plenária. Condição: confissão, comunhão na Quinta-feira Santa ou na semana
da Páscoa e oração pelas intenções da Santa Igreja. 

Os fiéis que devotamente visitarem o Santíssimo Sacramento no Monumento na Quinta-
feira Santa e nas primeiras horas da Sexta-feira Santa,  recitando cada vez 5 Pater,  Ave e
Gloria em ação de graças para a instituição da Sagrada Eucaristia; com a recitação também
de um Pater, Ave e Gloria pelas intenções da Santa Igreja, é concedido:

Indulgência  de  15  anos  em  cada  visita;  indulgência  plenária  uma  vez  por  dia  com
confissão e comunhão. 

Os fiéis que, depois de 15 horas de Sexta-feira Santa até o meio-dia do Sábado Santo,
fizerem oração ou meditação, em público ou privado, por meia hora, para compadecer as
dores de Maria, é concedido:

Indulgência plenária com as condições habituais.

À Jesus  crucificado:  Pelo  exercício  da  Via  Crucis,  ante  um legitimamente  erigido,  com
contrição do coração, indulgência plenária. Uma segunda indulgência plenária é ganha pela
comunhão no mesmo dia. Indulgência de 10 anos por estação se a Via Crucis for interrompida
por uma causa razoável. Durante o ano todo.

“O Crux ave, spes unica” (“Salve, Oh Cruz, minha única esperança”).
Indulgência de 500 dias; indulgência plenária a cada mês com as condições habituais.

Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o
mundo.

Aos fiéis que, por amor da Paixão e morte do Senhor, recitem o Credo seguido por esta
oração, é concedido:

Indulgência de 10 anos. Plenária todos os meses com as condições habituais.

Hino “Os estandartes do Rei avançam”, etc. (Vexilla Regis)
Indulgência de 5 anos. Plenária todos os meses com as condições habituais.

Aos fiéis que recitem devotamente 7 Pater, Ave e Gloria diante de uma imagem de Jesus
Crucificado, é concedido:

Indulgência de 7 anos. Plenária todos os meses com as condições habituais, desde que
este exercício seja feito todas as sextas-feiras do mês.

À Mãe das dores: “Stabat Mater dolorosa”, etc. Indulgência de 7 anos; indulgência plenária a
cada mês com as condições habituais.

“Santa Mãe, peço-vos que me transpasses com as chagas do Crucificado no meu coração”.
Indulgência de 500 dias. Plenária todos os meses com as condições habituais.
Se 5 Pater, Ave e Gloria são adicionados, é concedido: Indulgência de 3 anos. Plenária

todos os meses com as condições habituais.

“Preces et Pia Opera” (1938), coleção oficial da Sagrada Penitenciaria Apostólica.

CAPELA SÃO JOSÉ

Estrada Clube da Montanha, 1925 B, 
Bairro: Portão, Atibaia

Rev. Padre Rodrigo Da Silva
Cel.: 22 98173 7253 


