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Domingo de Ramos – 10 de Abril 

O Domingo de Ramos celebra-se no domingo anterior

ao Domingo de Páscoa.

Marca o início da Semana Santa, comemorando a

entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, onde foi

aclamado por multidões com ramos de árvores e

cantando “Hossana! Bendito o que vem em nome

Senhor!”

Tradição do Domingo de Ramos 

Para lembrar essa data, os católicos costumam levar

ramos para a missa desse dia, para serem benzidos.

Também é comum decorar com ramos de palmeira as

igrejas e as ruas próximas.

Sumário do mês:

– Semana Santa:

• Domingo de Ramos

• Quinta-Feira Santa

• Sexta-Feira Santa

• Domingo de Páscoa

– São Roque do Rosmaninhal 

– 25 de Abril de 1974

– Projeto “Ir ao Encontro” –

Celebrações nos Equipamentos 

Sociais e de Saúde 

A Irmandade de Misericórdia e de 

São Roque de Lisboa, deseja a 

todos os utentes, colaboradores e 

responsáveis dos Equipamentos e 

Serviços da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, uma Santa 

Páscoa, com saúde, paz e alegria.

Jesus Cristo venceu a morte. 

ALELUIA



15 de Abril – Sexta-Feira Santa 

A Sexta-Feira Santa é a data em que os

cristãos evocam o julgamento,

crucificação, morte e enterro de Jesus

Cristo, através de diversos rituais

religiosos.

Tradições da Sexta-Feira Santa

Uma das principais tradições dos

católicos praticantes é a abstinência de

carne, em respeito ao sacrifício de

Cristo na cruz.

Pelas 15h faz-se um minuto de silêncio

pela crucificação de Cristo.

SEMANA SANTA

14 de Abril – Quinta-Feira Santa 

Neste Dia celebramos a Instituição da Eucaristia, recordando a Última Ceia

do Senhor Jesus com os seus discípulos.

“Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com doze discípulos. Durante a 

refeição, Jesus tomou o pão, benzo-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, 

dizendo: “tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou o cálice deu graças e 

deu-lho, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da 

Nova Aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados”.

É este momento que o Sacerdote evoca em cada Missa, ao longo dos 

séculos.



17 de Abril - Páscoa

“Cada ano, a Quaresma vem recordar-nos que «o bem, como aliás o amor, a

justiça e a solidariedade não se alcançam duma vez para sempre; hão de ser

conquistados cada dia»

Neste tempo de conversão, buscando apoio na graça divina e na comunhão da

Igreja, não nos cansemos de semear o bem. O jejum prepara o terreno, a

oração rega, a caridade fecunda-o. Na fé, temos a certeza de que «a seu

tempo colheremos, se não tivermos esmorecido», e obteremos, com o dom da

perseverança, os bens prometidos para salvação nossa e do próximo.

Praticando o amor fraterno para com todos, estamos unidos a Cristo, que deu

a sua vida por nós, e saboreamos desde já a alegria do Reino dos Céus,

quando Deus for «tudo em todos»

A Virgem Maria, em cujo ventre germinou o Salvador e que guardava todas as

coisas «ponderando-as no seu coração»), obtenha-nos o dom da paciência e

acompanhe-nos com a sua presença materna, para que este tempo de

conversão dê frutos de salvação eterna.”

Papa Francisco,2022

“Não nos cansemos de fazer o bem”



Dia da Liberdade - 25 de Abril

A data celebra a revolta dos militares

portugueses, que a 25 de abril de 1974

levaram a cabo um golpe de Estado com o

objetivo de acabar com a ditadura, que

durou 41 anos.

O símbolo do dia 25 de abril é o cravo,

porque nesse dia uma mulher ofereceu

cravos aos soldados em sinal de

agradecimento.

Em comemoração, os soldados colocaram

as flores recebidas nos canos das suas

armas, o que representava a vitória

praticamente sem violência.

São Roque do Rosmaninhal - 19 de Abril

O Rosmaninhal é uma freguesia localizada

próximo da fronteira com Espanha no

concelho de Idanha-a-Nova (Castelo Branco),

que deve o seu nome ao rosmaninho, que

nasce pelos campos em redor.

À entrada da vila, localiza-se uma pequena

capela, construída em 1632, dedicada a São

Roque onde se celebra a sua festa na Terça-

Feira a seguir à Páscoa.

A Irmandade de São Roque de Lisboa, tem

neste vila dezoito irmãos e, anualmente,

desloca-se lá para uma festa ao seu

Padroeiro.

https://www.irmandadesaoroque.pt/percursos-de-sao-roque/12-

capelas/164-capela-de-sao-roque-rosmaninhal

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.irmandadesaoroque.pt/percursos-de-sao-roque/12-capelas/164-capela-de-sao-roque-rosmaninhal&data=04|01|catarina.a.castro@scml.pt|bffff0011edc417585dd08da1b9df012|b0fd2faf38364fc8a1bd0416ca969bbd|1|0|637852662406000836|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=HlDfFjNEBaBaNvwONQ0kFOfbDqM%2BiHOjKqsAdm%2B1r/0%3D&reserved=0


VISITAS E CELEBRAÇÕES DO PROJETO 

“IR AO ENCONTRO”

Equipamentos da Santa Casa visitados no 

Mês de Março de 2022

Centro de Desenvolvimento e 

Comunitário Bairro da Charneca 

3/3/2022

Centro de Desenvolvimento e 

Comunitário Bairro dos Lóios

4/3/2022

Residência São João de Deus 

10/3/2022

Centro Social São Boaventura 

15/3/2022

No dia 29/3 – Centro 

Desenvolvimento Social Bairro das 

Furnas 

No dia 31/3 – Centro de Dia D. Maria I

No dia 31/3 – Centro Social S.  

Cristóvão e S. Lourenço 

Estivemos ainda presentes:

No dia 10/3 – Residência e Centro de Dia Quinta das Flores;

No dia 11/3 – Centro de Dia Alto do Lumiar

No dia 16/3 – Residência de Idosos de Campolide 

No dia 18/3 – Centro de Dia Bartolomeu do Beato

No dia 22/3 – UCCI Nogueira Pinto

No dia 25/3 – Centro de Dia Frei Miguel Contreiras



A Irmandade de São Roque, agradece a todos os 

utentes e Equipa de cada Equipamento, por toda a 

colaboração e interajuda

Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa

Largo Trindade Coelho, Apartado 2059, 1200-470 Lisboa - Tel.: 213 235 066

Residência Quinta Alegre

17/3/2022

UCCI – Rainha D. Leonor 

18/3/2022

Residência Santa Joana 

Princesa 

18/3/2022

Centro Social da Sé

21/3/2022

MITRA – 24/3/2022 Centro de Dia Santo Eugénio  25/3/2022


