
Paróquia São João Batista  

Programação para Semana Santa 2022 

“Amou-nos até o fim” (Jo 13,1) 

09 a 17/04/2022 

 

09/04 –Sábado - “Convertei-vos ao Senhor, em espírito e verdade”. 

19h - Celebração comunitária da Penitência – Matriz – Pe. Ferdinando. 

19h – Celebração comunitária da Penitência – São Pedro - Pe. Antonio Luiz. 

A Semana Santa é o encontro com o Cristo Morto e Ressuscitado, nas celebrações litúrgicas da 
Palavra e da Eucaristia e na pessoa dos irmãos da comunidade. A Sagrada Liturgia, “como obra 
de Cristo sacerdote e do seu Corpo, que é a Igreja, é uma ação sagrada por excelência” (SC 7), e, 
cada dia desta semana, recorda e atualiza os últimos acontecimentos da vida terrena de Jesus de 
Nazaré. 

 

10/04 - Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor - “Bendito o que vem em nome do Senhor” 
(Mt 21,9). 

Neste domingo, a Igreja abre solenemente a Semana Santa com a entrada de Cristo em Jerusalém, 
recebido como Rei, aclamado como Messias que vem realizar as promessas do Pai, anunciadas 
pelos profetas, e instaurar definitivamente o Reino de Deus. Também nós, com folhagens e 
palmas, repetimos o mesmo gesto do povo de Jerusalém, caminhando pelas ruas de nossa cidade, 
aclamando Jesus como nosso Rei, Senhor e Salvador. 

07h - Missa na Matriz (com bênção e sem procissão) – Pe. Antonio Luiz. 

07h - Missa com bênção e procissão de ramos, saindo da Com. Cristo Rei – Morobá para Com. São 
João Maria Vianney - Nova Conquista - Pe. Ferdinando. (Comunidades: São João Mª Vianney, Cristo 
Rei e Bom Pastor) 

09h30 - Missa com bênção e procissão de ramos - São Caetano - Pelado - Pe. Antônio Luiz. 
(Comunidades: São Caetano, São Sebastião e Nossa Senhora da Conceição) 

09h30 - Missa com bênção e procissão de ramos, saindo da Com. N. Sra. Graças - Guanabara para 
a Com. São Pedro – Vila Nova - Pe. Ferdinando. 

18h - Missa com bênção e procissão de ramos, saindo da Com. São João Paulo II para Com. São 
Marcos (Comunidades: São João Paulo II, Imaculado Coração de Maria, São Francisco, São Marcos 
e Sta. Mª Madalena) - Pe. Ferdinando. 

18h - Missa com bênção e procissão de ramos, saindo da Comunidade Santa Luzia para Igreja 
Matriz (Grupo: Matriz, São Camilo e Santa Luzia) - Pe. Antônio Luiz. 

 

11/04 – Segunda-feira Santa - “Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor” (Sl 51,3). 

08h as 11h30 – Visita aos enfermos acamados – padres. 

14h30 às 17h - Atendimento de Confissões Individuais – Matriz - Pe. Antonio Luiz e Pe. 
Ferdinando. 

19h30 - Oração do Terço - Mistérios Dolorosos - Matriz - Movimento do Terço dos Homens, 
Cursilho da Cristandade e as famílias (paroquial) - Pe. Ferdinando. 

19h30 - Oração do Terço - Mistérios Dolorosos - Com. São Camilo – Vila Rica - Movimento das 
Mães que oram pelos filhos, Apostolado da Oração e as famílias (paroquial) - Pe. Antônio Luiz. 



12/04 - Terça-feira Santa - “Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades” (Mt 
8,17). 

08h às 11h30 - Visita aos enfermos acamados – padres. 

15h – Missa dos Enfermos, com o Sacramento da Unção aos Enfermos e Idosos - Pe. Ferdinando 
e Pe. Antonio Luiz. (Participam os Ministros da Eucaristia, os membros da Pastoral da Saúde e o 
Apostolado da Oração, com camisas de identificação. Os ministros organizem junto às comunidades 
para que os enfermos e idosos, sejam conduzidos para a Igreja, exceto os que realmente estejam 
acamados ou impossibilitados). 

19h30 - Celebração comunitária da Penitência e atendimento de confissões individuais - Sta. 
Luzia - Vila Nova - Pe. Ferdinando. (Comunidades: Sta. Luzia, São Pedro e N. Sra. das Graças). 

19h30 - Celebração comunitária da Penitência e atendimento de confissões individuais - Bom 
Pastor - Segatto - Pe. Antônio Luiz. (Comunidades: B. Pastor, S. João Mª Vianney e Cristo Rei). 

 

13/04 - Quarta-feira Santa - “Vê a dor da mãe amada, que se encontra desolada com seu Filho 
em aflição”. 

08h30 às 11h30 - Atendimento de Confissões - Igreja Matriz. 

14h30 as 17h00 - Atendimento de Confissões - Igreja Matriz. 

19h - Procissão do Encontro: Concentração dos Homens e Oração do Terço na Praça da Casa do 
Estudante, e procissão Luminosa com a imagem de Nosso Senhor dos Passos - Pe. Antônio Luiz. 
(Responsáveis: Terço dos Homens). – todos com velas 

19h - Procissão do Encontro: Concentração das Mulheres e Oração do Terço na Igreja de São 
Camilo, e procissão Luminosa com a imagem de Nossa Senhora das Dores - Pe. Ferdinando. 
(Responsáveis: Mães que oram pelos Filhos). – todos com velas 

19h30 - Saída das procissões para a Igreja Matriz e sermão do Encontro, conduzido pelo Pe. 
Ferdinando. (Os ministros e coroinhas com suas vestes próprias e os membros das equipes, 
movimentos e pastorais todos identificados com sua camisa). 
 

O Tríduo Pascal: As celebrações nas comunidades serão conforme horário proposto por cada uma. 

 

14/04 – Quinta-feira Santa - “Crescei no amor, a exemplo de Cristo, que nos amou” (Ef 5,2) 

Na manhã deste dia, durante a Missa do Santos Óleos, o Bispo abençoa os óleos dos catecúmenos 
para o Sacramento do Batismo, dos Enfermos para o Sacramento da Unção e assistência aos 
doentes e idosos, Consagra o óleo para o Sacramento da Confirmação, Ordenação dos presbíteros 
e consagração do Altar e Dedicação de novas Igrejas. Também, durante esta celebração, os 
sacerdotes renovam as suas promessas sacerdotais. 

09h30 - Missa do Crisma – Catedral do Sagrado Coração de Jesus - Colatina. 

Tríduo Pascal: O Sagrado Tríduo Pascal da paixão, morte e ressurreição do Senhor, começa com 
a missa vespertina da Ceia do Senhor, possui o seu centro na Vigília Pascal e se encerra com o 
Domingo da Ressurreição, “quando Cristo realizou a obra da redenção humana e perfeita 
glorificação de Deus pelo seu mistério pascal, quando, morrendo destruiu a morte e 
ressuscitando renovou a vida” (NALC, n.18; Guia Litúrgico Pastoral, p. 11). 

“Tomai e comei, tomai e bebei! Fazei isto em memória de mim” (Lc 22,15-19). 

19h30 - Solene Celebração Eucarística com cerimônia do Lava-pés, Instituição do Sacerdócio, da 
Eucaristia e do Mandamento Novo: Igreja Matriz - Pe. Antônio Luiz e Imaculado Coração de 
Maria - Guaxindiba - Pe. Ferdinando. (Comunidades: Im. Coração, São Marcos, São Francisco, S. 
João Paulo II, Sta. Maria Madalena) 



- Após a celebração: Vigília Eucarística de adoração, contemplando o mistério da entrega e morte 
de Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. 

Nesta noite, a partir do hino do glória, os sinos e os sons da torre da Igreja são desligados. A 
tradição de não tocar os sinos nas igrejas durante a Semana Santa, surgiu no século VII. Não 
tocamos os sinos e nem as badaladas das horas em sinal de luto, entre a Quinta-feira Santa e a 
noite da Vigília Pascal. Nos ofícios, liturgias e procissões as sinetas são substituídas por matracas. 
 

15/04 – Sexta-feira Santa e da Paixão do Senhor - “Eis o lenho da Cruz, do qual pendeu a 
salvação do mundo”. 

Dia de silêncio, oração, jejum e abstinência de carne. 

06h - Via-Sacra - saindo da Matriz para o Cruzeiro (levar garrafinha de água). 

09h as 11h – Atendimento de Confissões - Igreja Matriz. 

15h - SOLENE AÇÃO LITÚRGICA – Liturgia da Palavra, Beijo da Cruz e Comunhão Eucarística: 
Igreja Matriz - Pe. Antônio Luiz e São Camilo – Vila Rica - Pe. Ferdinando. 

18h - Procissão Solene com a imagem do Senhor Morto e de Nossa Senhora das Dores no centro 
da cidade - Paroquial (levar velas). 

 

16/04 – Sábado Santo - da Sepultura à Vigília da Noite Santa - “Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa ressurreição”. 

08h - Contemplação das Dores de Nossa Senhora - Pe. Ferdinando (Apostolado da Oração, 
Pastoral da Saúde, Mães que oram pelos Filhos, Movimento Mãe Rainha e Projeto Redes) – Igreja 
Matriz. 

08h - Retiro dos Eleitos com unção do Óleo do Batismo - Sítio Frigini - Pe. Antônio Luiz. 

09h as 11h30 – Atendimento de Confissões - Igreja Matriz. 

19h - Vigília Pascal na Noite Santa - “A Mãe de todas as Vigílias” - Solene Celebração Eucarística 
com Bênção do fogo novo: Matriz - Pe. Antônio Luiz e Santa Luzia – Vila Nova - Pe. Ferdinando. 

Cristo Ressuscitou! Com alegria, anunciamos a vitória da vida sobre a morte. Acendemos nossas 
velas com a luz do Círio Pascal e, em penumbra, acompanhamos a história da salvação, desde os 
primeiros pais até o tempo dos Apóstolos, chegando ao início da história e centro de toda a nossa 
fé cristã: A Ressurreição do Senhor. Por isso, com o hino do Glória, os sinos que dobram, as sinetas 
que tocam, o canto do aleluia, a iluminação da Igreja toda acesa, anunciamos esta grande notícia 
da Páscoa de Cristo e proclamamos a nossa fé na Vida Eterna. 

17/04 – Domingo de Páscoa e da Ressurreição do Senhor – Igreja Matriz - “Este é o dia que 
o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos” (Sl 118). 

07h - Solene Celebração Eucarística da Páscoa da Ressurreição – Igreja Matriz – padres. 

(Comunidades: Matriz, São Caetano, São Pedro e N. Senhora das Graças) 
 

09h - Solene Celebração Eucarística da Páscoa da Ressurreição e Batizados de Adolescentes – 
Igreja Matriz – Pe. Antonio Luiz. 

(Comunidades: São Camilo, Nossa Senhora da Conceição, São Marcos e São Francisco) 
 

09h - Solene Celebração Eucarística da Páscoa da Ressurreição – Com. Bom Pastor – Segatto 
(Comunidades: Bom Pastor, Cristo Rei e São João Maria Vianney) – Pe. Ferdinando. 
 

19h - Solene Celebração Eucarística da Páscoa da Ressurreição – Igreja Matriz – padres. 

(Comunidades: Imaculado Coração de Maria, S. João Paulo II, São Sebastião, Santa Luzia) 



Orientações: 

- As comunidades onde haverá as celebrações presididas pelos padres, organizar almoço, jantar 
ou lanche, conforme o horário que estiverem nas mesmas. Este deverá ser informado a secretaria 
paroquial, para ser repassados aos padres. 

- As comunidades que receberem o Pe. Ferdinando, devem preparar alguém responsável para 
busca-lo e trazê-lo a casa paroquial ou à comunidade que irá celebrar. 

- Observar atentamente a programação, e onde for necessário o uso de carros de som, o bloco de 
comunidades devem fazer o contato e a contratação, para que as procissões ou celebrações que 
necessitem de som externo, não fiquem a desejar. Organizem! 

 

“Vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até as extremidades 
da terra”. (Atos 1,8) 

Pe. Antônio Luiz Pazolini Pandolfi 

Pároco 


