
REFLEX ÃO 

   Estava a aguardar a minha vez, 

numa fila de hipermercado, quan-

do escutei: “Este ano não há 

Natal!”. 

   Fiquei perplexo ao escutar, sem 

querer, um jovem adulto dizer, 

tamanha barbaridade, a uma 

criança. Acobardei-me! Fiquei em 

silêncio, mas não consegui apa-

gar da memória e nem do coração 

tal afirmação. 

   Na verdade, fazia todo o sentido 

explicar á criança que, este ano, 

muitas família não poderão aten-

der aos constantes apelos das 

“popotas” a consumir nas novas 

catedrais modernas, mas reduzir 

o Natal a prendas e consoadas é 

uma atitude muito podre, para 

alguém que vive numa sociedade 

que, quer se queira quer não, tem 

raízes e fundamentos cristãos. 

  Bem sei que nem todos têm de  

pensar, nem celebrar o Natal 

como eu, mas sinto toda a legiti-

midade de me entristecer com tais 

afirmações, que esvaziam esta 

festa de toda a sua essência.  

   Para nós cristãos e para muitos 

outros de boa vontade, este ano 

há Natal e, sobretudo, é uma nova 

oportunidade de reaprender a 

celebrar esta festa maior, em que 

Deus revela ao mundo, o Seu 

amor pela humanidade, que O fez 

sair para fora de Si e entregar-nos 

o Seu Filho para nossa salvação. 

   Um Santo Natal, na renovada 

esperança de que Jesus quer, de 

novo, nascer nos nossos cora-

ções. 

NÃO  HÁ  NAT AL?! 

BOLETIM PAROQUIAL DE SANTA CRUZ   -  Série  I  -  Nº 2   -  Dezembro de 2011  

EXPOSIÇÃO DE  PRÉSEPIOS 

DE  2 4 DE  DEZ EM BRO A  9  DE  J ANEIR O NO  S AL ÃO DA  M AT RIZ  

 

   Após a experiência gratificante 

do ano passado, iremos realizar, 

nesta época festiva do Natal, mais 

uma exposição de presépios origi-

nais elaborados por famílias e gru-

pos da nossa comunidade. 

   Este ano, a exposição será enri-

quecida com os presépios de lapi-

nha, elaborados no curso que a 

Câmara Municipal de Lagoa reali-

zou no mês transacto na sede da 

Associação Cultural e Recreativa 

dos Remédios.  

    Não faltam motivos para visitar 

esta exposição que estará aberta 

30 minutos antes e depois das 

Eucaristias de festa na Igreja 

Matriz - de 24 Dezembro a 9 de 

Janeiros - cujo horário se encontra 

na última página deste boletim. 
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RECEITAS  

Arrematação de Gado 3.110.00 

Bazar 1.007.00 

Chá e Artesanato 1.324.17 

Cortejo de Oferendas 3.600.29 

Mostra Gastronómica “Agosto” 3.341.34 

Peditório das festas 4.307.55 

Câmara Municipal de Lagoa 2.250.00 

Junta Freguesia  Santa Cruz 1.000.00 

Agencia Funerária Carvalho 250.00 

Andrade e Irmão 100.00 

Carlos Augusto Furtado 20.00 

Central de Petiscos (Hélder) 1.100.00 

Ervanária Mãe do Céu 100.00 

Fernando Jorge 100.00 

Furmatec 35.00 

Gilberto Rodrigues Furtado 50.00 

Hélder Ribeiro 25.00 

Hot Dogs (Gil Costa) 45.00 

Hot Dogs (Martins) 50.00 

Isaluminios 20.00 

Lar Modas 20.00 

Osvaldo Soares 5.00 

Pipocas (Silva) 60.00 

Roberto Bulhões 25.00 

Sapataria Marta Furtado 30.00 

André Moveis  Jarrão 

António José Filarmónica 

Cerâmica Vieira 6 peças 

Costa Pereira 2 Baldes tinta 

Decoradora Peça Vidro 

Foto Belarte Lembranças 

Jardim Campo Plantas  

José Teixeira 4 dz Ovos 

Mini Mercado O Pereira Alimentos  

Restaurante O Carlos 4 Garrafas 

Talho Central Carnes Carnes 

TOTAL 21.975.35 

DESPESAS  

Bombeiros 8.00 

EDA 265.31 

Electricista  500.00 

Flores (Igreja) 390.00 

Fogo Macedos 738.70 

Grua (frente da Igreja) 300.00 

Licença CML 5.00 

Licença Fogo 101.40 

PSP 283.81 

Seguro Electricista 69.61 

Seguro Fogo 118.34 

Som  1.600.00 

Termo de Responsabilidade 15.00 

Concerto da Lira do Rosário 600.00 

Coriscos e Alegres 120.00 

Filarmónica Estrela D’Alva 1.650.00 

Nuno Martins 200.00 

Novos Criativos 300.00 

Pedro Estrela 100.00 

Casa Cheia 29.22 

Continente 26.89 

Melo Abreu 1.362.00 

Mini Mercado O Pereira 204.00 

Restaurante O Carlos 182.05 

Sicosta 268.08 

Só Grelhados 73.11 

Sol Mar 12.96 

Stelaçor 39.21 

Talho Central 400.00 

TOTAL 9.572.69 

FESTAS DA MATRIZ DE LAGOA DE 2011 

  As festas em honra de Sagrado Coração de Jesus e de 
Nossa Senhora do Rosário, são a nível comunitário um mar-
co de fraternidade e de beleza . Este ano, não foi excepção!  

  Também a nível monetário, o balanço é  francamente positi-
vo, como comprovam as tabelas de receitas e despesas abai-
xo apresentadas.  

Receitas 21.975.35 

Despesas 9.572.69 

TOTAL 12.402.66 

BAL ANÇ O 
 

  O montante angariado (12.402.66 euros) será investido no 
restauro do altar de Santa Teresinha e noutras obras de 
melhoramento da nossa Igreja Matriz.  

 O Pároco e a Comissão de Festas renovam um voto de reco-
nhecimento a todos os que, com muito ou pouco, de um modo 
ou de outro, contribuíram para a realização das nossas festas. 



CARTÒRIO E ARQUIVO PAROQUIAL 
Quarta-feira e Sexta-feira das 17h00 às 19h00 

Dezembro de 2011  
Matriz de Lagoa 

    

   A Televisão Digital Terrestre - 

TDT - já está disponível em todo o 

País, pelo que a migração pode 

ser feita de imediato. 

   Em caso de dúvidas ou necessi-

dade de algum esclarecimento, se 

poderá obter informação através 

do número gratuito 800 200 838. 

T.D.T .   

INF ORM AÇ ÃO 

FEST A DA  PAL AVRA 
CAT E QUESE  DO  4 ª  ANO  

    
   O itinerário da catequese da 

infância e adolescência prevê uma 

celebração para cada ano Cate-

quético. 

   Assim sendo, no próximo dia 15 

de Janeiro, na Missa das 11h30, 

os catequizandos do 4º ano, acom-

panhados pelos seus pais, irão 

celebrar a Festa da Palavra. 

   Nesta celebração, cada criança 

receberá como oferta da paróquia 

uma Bíblia Sagrada. 

   Em muitas paroquias a religiosi-

dade popular determina, que na 

primeira sexta-feira de cada mês, 

haja um momento de adoração ao 

Santíssimo Sacramento. Assim 

também  acontece na nossa comu-

nidade. No entanto, muitos destes 

momentos  acontecem em templos 

quase vazios e isentos de espiri-

tualidade. 

   Neste sentido, a nossa paróquia 

propõe uma renovada oportunida-

de de adoração eucarística comu-

nitária, com um horário mais 

abrangente: das 18h00 ás 21h00 ; 

com  uma animação mais concer-

tada a nível de cânticos e orações 

e com  a celebração individual do 

sacramento da reconciliação. 

   Num tempo em que  todos afir-

mam não ter tempo, sabíamos 

reservar mensalmente um pouco 

deste, para estarmos junto de 

Jesus Eucarístico. 

ADORAÇÃO EUCARISTICA 

1ª  S EXT A - FEIR A 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUCARIST IA ÁS 
18H  AO  DOMINGO  

   A paróquia é uma realida-

de eclesial em constante 

mutação, porque -  animada 

pelo Espírito Santo -  vive 

das pessoas e para as pes-

soas.  
 

   Assim sendo, procurando 

servir melhor muitas famí-

lias da nossa comunidade, 

teve inicio em Novembro 

deste ano a celebração de 

uma Eucaristia aos domin-

gos , ás 18h00, na Igreja 

Matriz. 
 

 Este é um horário alternati-

vo á Eucaristia Dominical 

Matutina das 11h30 que, 

tradicionalmente, se destina 

ás crianças e adolescentes 

da catequese e seus pais. 
 

   Até á data esta celebra-

ção das 18h00 tem sido 

muito participada por fieis 

da nossa comunidade o que 

nos leva a prever que ela se 

mantenha, pelo menos 

durante até ao fim do horá-

rio de Inverno. 

    

   

 
   Há muito, que alguns de nós 

reclamamos, a criação de um gru-

po de jovens paroquial. Chegou o 

momento! 

    A partir de Janeiro, irão aconte-

cer encontros semanais para 

jovens que queiram conhecer e 

celebrar mais e melhor a fé em 

Jesus Cristo. 

    Nestes encontros os jovens 

terão ao seu dispor  três ferramen-

tas fundamentais (estudo, oração e 

acção) com o intuito de os ajudar a 

crescer como pessoas e cristãos. 

   Os interessados deverão inscre-

ver-se no arquivo paroquial. 

GRUPO DE  JOVENS 

INSCREVE-T E 
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PROGRAMAÇÃO LITURGICA DO NATAL 

24.12.2011 
Sábado 

24h00 
Missa do Galo  
(Bênção dos Meninos Jesus) 

25.12.2011 
Domingo 

18h00 Missa Solene do Natal do Senhor Jesus 
(Bênção dos Meninos Jesus) 

30.12.2011 
Sexta 

19h00 
Missa da Sagrada Família  
(Consagração das Famílias) 

31.12.2011  
Sábado 

20h30 Missa Solene e Te Deum 

01.01.2012 
Domingo 

18h00 Missa Solene de Santa Maria Mãe de Deus 

07.01.2012 
Sábado 

19h00 Missa Vespertina da Epifania do Senhor 

08.01.2012 
Domingo 

11h30 
 
18h00 

Missa Solene da Epifania do Senhor 
 
Missa da Epifania do Senhor 

09.01.2012 
Segunda 

19h00 Missa da Festa do Baptismo do Senhor 

 
O Presépio somos nós 

É dentro de nós que Jesus nasce 

Dentro destes gestos que em igual medida 

a esperança e a sombra revestem 

Dentro das nossas palavras  

e do seu tráfego sonâmbulo 

Dentro do riso e da hesitação 

Dentro do dom e da demora 

Dentro do redemoinho e da prece 

Dentro daquilo que não soubemos  

ou ainda não tentamos 

 
  
O Presépio somos nós 

É dentro de nós que Jesus nasce 

Dentro de cada idade e estação 

Dentro de cada encontro e de cada perda 

Dentro do que cresce e do que se derruba 

Dentro da pedra e do voo 

Dentro do que em nós atravessa a água ou 

atravessa o fogo 

Dentro da viagem  

e do caminho que sem saída parece 

 
  
O Presépio somos nós 

É dentro de nós que Jesus nasce 

Dentro da alegria e da nudez do tempo 

Dentro do calor da casa  

e do relento imprevisto 

Dentro do declive e da planura 

Dentro da lâmpada e do grito 

Dentro da sede e da fonte 

Dentro do agora e dentro do eterno 

O PRESÉPIO  SO MOS  NÓS !  
PE .  J OSÉ T OLE NT I NO M ENDONÇ A  


