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BOLETIM COM O PATROCINIO DA TIPOGRAFIA ESPERANÇA  

CAMPANHAS PAROQUIAIS 

  Durante este mês de Novembro estão a 

decorrer duas campanhas na nossa comuni-

dade, a saber: 

     No dia em que se assinala os 131 anos do nascimento 
do Beato João XXIII (25 de Novembro de 1881), a Multite-
ca apresenta um filme sobre a sua vida.   
 
     Um filme de Ricky Tognazzi,  do ano de 2003,  cujo titu-
lo original é « Il PAPA BUENO», com Bob Hoskins no 
papel de João XXIII, com uma duração aproximada de 
1h30. 
 
   Este filme ajudar-nos a compreender porque razão 
milhares de pessoas viajaram para Roma para estar mais 
perto dele e partilhar os seus últimos momentos de vida e 
porque milhões de pessoas em todo o mundo choram a 
sua morte. Trata-se de um relato tocante sobre o humanis-
mo de um homem comum cujo grande objetivo era trazer a 
paz a um mundo á beira da destruição. 

   Uma boa proposta para uma tarde em família. 
 
   Não custa nada! 

PÃO POR DEUS 

   A Conferencia Vicentina está a recolher ali-

mentos para distribuir pelas famílias pobres que 

assiste. 

   Todos os que puderem contribuir, deverão 

colocar as suas ofertas nuns cestos que estão 

ao fundo da Igreja Matriz. 

   A esmola pelos nossos defuntos é uma prati-

ca que tem caído em desuso, mas que é mais 

cristã do que outras praticas que possamos ter 

neste mês das almas. 

150 ANOS SEMINÁRIO DE ANGRA 

   O nosso Seminário assinala este ano 150 

anos de existência. A nossa comunidade não 

poderia ficar indiferente a esta efeméride. Por 

isso, todos os que puderem poderão contribuir 

com um momento de oração e com um gesto 

de partilha a favor de que lá estuda e trabalha. 

   Assim, cada família deverá rezar 150 Ave 

Marias, a Maria mãe dos Sacerdotes e oferecer 

150 cêntimos. No final do mês enviaremos o 

resultante desta campanha como prenda de 

aniversário  ao nosso Seminário em nome da 

Paroquia. 

  À frente do altar da celebração estão dois ces-

tos onde aqueles que aderirem a esta campa-

nha deverão colocar o dinheiro e um papel com 

o nome da família, em sinal de que foi feita a 

oração. 

   Sem sacerdotes não há eucaristia!  

   Peçamos ao Senhor da messe Santas voca-

ções sacerdotais 

   Neste ano da Fé não nos esqueçamos das 

palavras de São Tiago: « A Fé sem obras é 

morta»!    
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Batizados 

21.10.2012 Sara Corvelo Melo.  
                    Filha de Marco Paulo Amaral Melo  
                    e Luísa de Fátima Rego Corvelo  

ESCOLA FORMAÇÃO CRISTÃ 

NÃO ESQUECER! 

05.12.12 - 20H30 - REMÉDIOS 

TEMA: Dei Verbum (Vaticano II) 

FORMADOR: Pe. José Andrade  

07 e 21.11.12 - 20H30 - LIVRAMENTO 

TEMA: Lumen Guentium (Vaticano II) 

FORMADOR: Pe. Nuno Maiato 
11.  O QUE SIGNIFICA «LUMEN GUENTIUM»? 
A Luz dos Povos. 
 
12. QUAIS OS TEMAS DESTA CONSTITUIÇÃO?   
Neste documento o tema central é a Igreja, apresentado em 
oito capítulos: 1. O Mistério da Igreja; 2.O Povo de Deus; 3. A 
constituição hierárquica da Igreja e em especial o episcopa-
do; 4. Os Leigos; 5. A vocação de todos à santidade na Igre-
ja; 6. Os Religiosos; 7. A índole escatológica da Igreja pere-
grina e a sua união com a Igreja Celeste; 8.A Bem-
Aventurada Virgem Maria Mãe de Deus no mistério de Cristo 
e da Igreja. 
 
13.  O QUE SIGNIFICA: IGREJA, CORPO MISTICO DE CRISTO?  

«Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito, para formar-
mos um só corpo» (1 Cor. 12,13). Assim como todos os 
membros do corpo humano, formam um só corpo, assim tam-
bém os fiéis em Cristo. É um mesmo Espírito que distribui os 
seus vários dons segundo a sua riqueza e as necessidades 
dos ministérios para utilidade da Igreja. A cabeça deste corpo 
é Cristo. Todos os membros se devem conformar com Ele, 
até que Cristo se forme neles.  
 
14. PORQUE FEZ DEUS UMA ALIANÇA COM O POVO? 

Para salvar e santificar os homens, constituindo-os num 
povo que O conhecesse na verdade e O servisse santa-
mente.  
 
15. QUEM É O MEDIADOR ENTRE DEUS E OS HOMENS? 
Cristo, é o mediador único. Por isso, todos os homens são 
chamados a esta união com Cristo, luz do mundo, do qual 
vimos, por quem vivemos, e para o qual caminhamos. 
 
16. QUAL O TRIPLICE MINISTÉRIO DOS BISPOS? 
Com sucessores dos Apóstolos, recebem do Senhor, a mis-
são de ensinar, santificar e reger. 
 
17. QUEM SÃO OS LEIGOS NA IGREJA? 
Por leigos entendem-se todos os cristãos que não são mem-
bros da sagrada Ordem ou do estado religioso reconhecido 
pela Igreja, isto é, os fiéis que, incorporados em Cristo pelo 
Batismo, exercem, pela parte que lhes toca, a missão de todo 
o Povo cristão na Igreja se no mundo.  
 
18. A QUEM DEUS CHAMA À SANTIDADE? 
Todos. Na Igreja todos são chamados à santidade, segundo 
a palavra do Apóstolo: «esta é a vontade de Deus, a vossa 
santificação». 
 
19. QUEM SÃO OS RELIGIOSOS? 
Clérigos ou Leigos, chamados por Deus, a usufruírem um 
dom especial na vida da Igreja e, cada um a seu modo, a 
ajudarem a sua missão salvadora. 
 
20. PORQUE MARIA É TIPO E A FIGURA DA IGREJA? 

Pelo dom e missão da maternidade divina, que a une a seu 
Filho Redentor, e pelas suas singulares graças e funções, a 
Virgem  está intimamente ligada, à Igreja: a Mãe de Deus é o 
tipo e a figura da Igreja, na ordem da fé, da caridade e da 
perfeita união com Cristo.  

Óbitos 

07.06.2012  Francisco Manuel Soares Silva. 15 Dias 

07.06.2012 Jorge Manuel da Silva Cabral. 66 Anos 

12.06.2012 Pedro Miguel Rego Franco. 37 Anos 

18.06.2012 Maria da Conceição. 81 Anos 

19.06.2012 Victor Manuel Rodrigues Pereira. 38 Anos 

24. 06.2012 Gilda da Ponte. 84 Anos 

01.07.2012 Manuel D’Almeida. 84 Anos 

02.07.2012 António Morais. 89 Anos 

08.07.2012 Maria da Glória Cabral. 81 Anos 

12.08.2012 Maria das Mercês. 91 Anos 

19.08.2012 Maria Joana Moniz Tavares. 59 Anos 

31.08.2012 Jacinto da Mota Botelho. 79 Anos 

02.10.2012 Maria Encarnação Oliveira Medeiros. 73 Anos 

22.10.2012 Manuel Inácio Cabral. 71 Anos 

24.10.2012 João Carlos da Silva Ferreira. 56 Anos 

HORARIO DAS MISSAS  

TERÇA a SÁBADO: 19H00  
DOMINGO: 11H30 e 18H00 
 
CARTÓRIO E ARQUIVO PAROQUIAL 
QUARTAS  e SEXTAS: 17H00 às 19H00 
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   Nasceu no dia 25 de Novembro de 
1881 em Sotto il Monte, diocese e pro-
víncia de Bérgamo (Itália), e nesse mes-
mo dia foi batizado com o nome de 
Angelo Giuseppe; foi o quarto de treze 
irmãos, nascidos numa família de campo-
neses e de tipo patriarcal. Ao seu tio 
Xavier, ele mesmo atribuirá a sua primei-
ra e fundamental formação religiosa. O 
clima religioso da família e a fervorosa 
vida paroquial foram a primeira escola de 
vida cristã, que marcou a sua fisionomia 
espiritual. 

   Ingressou no Seminário de Bérgamo, 
onde estudou até ao segundo ano de 
teologia. Ali começou a redigir os seus 
escritos espirituais, que depois foram 
recolhidos no "Diário da alma". No dia 1 
de Março de 1896, o seu director espiri-
tual admitiu-o na ordem franciscana secu-
lar, cuja regra professou a 23 de Maio de 
1897. 

   De 1901 a 1905 foi aluno do Pontifício 
Seminário Romano, graças a uma bolsa 
de estudos da diocese de Bérgamo. Nes-
te tempo prestou, além disso, um ano de 
serviço militar. Recebeu a Ordenação 
sacerdotal a 10 de Agosto de 1904, em 
Roma, e no ano seguinte foi nomeado 
secretário do novo Bispo de Bérgamo, 
acompanhando-o nas várias visitas pas-
torais e colaborando em múltiplas iniciati-
vas apostólicas:  sínodo, redacção do 
boletim diocesano, peregrinações, obras 
sociais. Às vezes era também professor 
de história eclesiástica, patrologia e 
apologética. Foi também Assistente da 
Acção Católica Feminina, colaborador 
no diário católico de Bérgamo e pregador 
muito solicitado, pela sua eloquência ele-
gante, profunda e eficaz. 

   Naqueles anos aprofundou-se no 
estudo de três grandes pastores:  São 
Carlos Borromeu, São Francisco de 
Sales e o então Beato Gregório Barba-
rigo. Após a morte de D. Giacomo 
Tedeschi, em 1914, o Pade Roncalli 
prosseguiu o seu ministério sacerdotal 
dedicado ao magistério no Seminário 
e ao apostolado, sobretudo entre os 
membros das associações católicas. 

   Em 1915, quando a Itália entrou em 
guerra, foi chamado como sargento 
sanitário e nomeado capelão militar 
dos soldados feridos que regressavam 
da linha de combate. No fim da guerra 
abriu a "Casa do estudante" e traba-
lhou na pastoral dos jovens estudantes. 
Em 1919 foi nomeado director espiri-

tual do Seminário. 

   Em 1921 teve início a segunda parte 
da sua vida, dedicada ao serviço da 
Santa Igreja. Tendo sido chamado a 
Roma por Bento XV como presidente 
nacional do Conselho das Obras 
Pontifícias para a Propagação da Fé, 
percorreu muitas dioceses da Itália 
organizando círculos missionários. 

   Em 1925, Pio XI nomeou-o Visitador 
Apostólico para a Bulgária e elevou-o 
à dignidade episcopal da Sede titular 
de Areopolis. 

   Tendo recebido a Ordenação epis-
copal a 19 de Março de 1925, em 
Roma, iniciou o seu ministério na Bul-
gária, onde permaneceu até 1935. 
Actuou com grande solicitude e carida-
de, aliviando os sofrimentos causados 
pelo terremoto de 1928. Suportou em 
silêncio as incompreensões e dificulda-
des de um ministério marcado pela 
táctica pastoral de pequenos passos. 
Consolidou a sua confiança em Jesus 
crucificado e a sua entrega a Ele. 

    Em 1935 foi nomeado Delegado 
Apostólico na Turquia e Grécia:  era 
um vasto campo de trabalho. A Igreja 
tinha uma presença activa em muitos 
âmbitos da jovem república, que se 
estava a renovar e a organizar. Mons. 
Roncalli trabalhou com intensidade ao 
serviço dos católicos e destacou-se 
pela sua maneira de dialogar e pelo 
trato respeitoso com os ortodoxos e 
os muçulmanos. Quando irrompeu a 
segunda guerra mundial ele encontrava
-se na Grécia, que ficou devastada 

pelos combates. Procurou dar notícias 
sobre os prisioneiros de guerra e salvou 
muitos judeus com a "permissão de 
trânsito" fornecida pela Delegação 
Apostólica. Em 1944 Pio XII nomeou-o 
Núncio Apostólico em Paris. 

   Durante os últimos meses do conflito 
mundial, e uma vez restabelecida a paz, 
ajudou os prisioneiros de guerra e traba-
lhou pela normalização da vida eclesial 
na França. Distinguiu-se sempre pela 
busca da simplicidade evangélica, inclu-
sive nos assuntos diplomáticos mais 
complexos. Procurou agir sempre como 
sacerdote em todas as situações, ani-
mado por uma piedade sincera, que se 
transformava todos os dias em prolon-
gado tempo a orar e a meditar. 

   Em 1953 foi criado Cardeal e enviado 
a Veneza como Patriarca, realizando 
ali um pastoreio sábio e empreendedor 
e dedicando-se totalmente ao cuidado 
das almas, seguindo o exemplo dos 
seus santos predecessores:  São Lou-
renço Giustiniani, primeiro Patriarca de 
Veneza, e São Pio X. 

   Depois da morte de Pio XII, foi eleito 
Sumo Pontífice a 28 de Outubro de 
1958 e assumiu o nome de João XXIII. 
O seu pontificado, que durou menos de 
cinco anos, apresentou-o ao mundo 
como uma autêntica imagem de bom 
Pastor. Manso e atento, empreendedor 
e corajoso, simples e cordial, praticou 
cristãmente as obras de misericórdia 
corporais e espirituais, visitando os 
encarcerados e os doentes, recebendo 
homens de todas as nações e crenças e 
cultivando um extraordinário sentimento 
de paternidade para com todos. O seu 
magistério foi muito apreciado, sobretu-
do com as Encíclicas "Pacem in terris" 

e "Mater et magistra". 

    Convocou o Sínodo romano, instituiu 
uma Comissão para a revisão do Códi-
go de Direito Canónico e convocou o 
Concílio Ecuménico Vaticano II. Visi-
tou muitas paróquias da Diocese de 
Roma, sobretudo as dos bairros mais 
novos. O povo viu nele um reflexo da 
bondade de Deus e chamou-o "o Papa 
da bondade". Sustentava-o um profun-
do espírito de oração, e a sua pessoa, 
iniciadora duma grande renovação na 
Igreja, irradiava a paz própria de quem 
confia sempre no Senhor. Faleceu na 
tarde do dia 3 de Junho de 1963. 

beato JOÃO XXIII 
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SÃO MARTINHO 

No dia 10,  pelas 20h00,  haverá um 

Jantar de São Martinho, organizado 

pelos escuteiros (Lobitos) 
 

WORKSHOP 

No dia 11, pelas 16h00, realiza-se 

um workshop familiar sobre os 

Calendários de Advento. 
 

LEGIÃO DE MARIA 

No dia 17, pelas 18h00, a Cúria 

Juvenil da Legião de Maria, vem 

apresentar este movimento aos  

adolescentes e jovens da nossa 

comunidade. 
 

SANTA CECILIA 

No  dia 18, Domingo,  celebraremos 

a padroeira dos músicos, na Euca-

ristia das 18h00.  
 

ULTREIA 

No dia 23, pelas 20h30 decorrer 

uma Ultreia do Movimento dos Cur-

silhos de Cristandade, a nível de 

Ouvidoria, me Santa Cruz. 
 

PRE SEMINARIO 

No dia 24,  realiza-se mais um 

encontro Vocacional para rapazes 

da nossa ouvidoria. Mais informa-

ções, contactar o pároco. 
 

MERCADINHO DE NATAL 

Nos dias 7,8 e 9 de Dezembro, a 

nossa Paróquia irá participar neste 

mercadinho que acontecerá no 

Convento dos Frades. 
 

BENÇÃO GRAVIDAS 

No dia 8 de Dezembro, na Eucaris-

tia das 11h30, na Igreja dos Frades. 

INFORMAÇÕES 

1. Só por hoje tratarei de viver exclusivamente este meu dia,  sem querer 

resolver o problema da minha vida, todo de uma vez; 

 

2. Só por hoje terei o máximo cuidado com o meu modo de tratar os outros: 

delicado nas minhas maneiras; não criticar ninguém,  não pretenderei melhorar 

ou disciplinar ninguém senão a mim; 

 

3. Só por hoje me sentirei feliz com a certeza de ter sido criado para ser feliz 

não só no outro mundo, mas também neste; 

 

4. Só por hoje me adaptarei às circunstâncias, sem pretender que as circuns-

tâncias se adaptem todas aos meus desejos; 

 

5. Só por hoje dedicarei dez minutos do meu tempo a uma boa leitura, lem-

brando-me que assim como é preciso comer para sustentar meu corpo, assim 

também a leitura é necessária para alimentar a vida da minha alma; 

 

6. Só por hoje praticarei uma boa ação sem contá-la a ninguém; 

 

7. Só por hoje farei uma coisa de que não gosto e se for ofendido nos meus 

sentimentos procurarei que ninguém o saiba; 

 

8. Só por hoje farei um programa bem completo do meu dia. Talvez não o exe-

cute perfeitamente, mas em todo o caso, vou fazê-lo. E me guardarei bem de 

duas calamidades: a pressa e a indecisão; 

 

9. Só por hoje ficarei bem firme na fé de que a Divina Providência se ocupa de 

mim, como se existisse só eu no mundo, ainda que as circunstâncias manifes-

tem o contrário; 

 

10. Só por hoje não terei medo de nada. Em particular, não terei medo de 

gozar do que é belo e não terei medo de crer na bondade. 

 

Papa João XXIII 

OS DEZ MANDAMENTOS DA SERENIDADE 


