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BOLETIM COM O PATROCINIO DA TIPOGRAFIA ESPERANÇA  

RADIO NOVA CIDADE 

Este ano, teremos um Natal dife-

rente, primeiro porque Jesus que 

nasce traz sempre novidade ás 

nossas vidas ( se fizermos do nos-

so corações manjedoura para o 

acolher) e em segundo lugar, por-

que as circunstancias em que vive-

mos obrigam-nos a redescobrir a 

essência dos valores e atitudes 

verdadeiramente natalinas. 

 

Desejo a todas as famílias um san-

to Natal e um próspero ano de 

2013, certos de que Jesus é a nos-

sa Esperança e Luz. 
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EXPOSIÇÃO 

A Rádio Nova Cidade irá transmi-

tir, em direto,  a Missa do Galo, ás 

00h00 do dia 25 de Dezembro, a 

partir da Igreja Matriz de Lagoa. 

 

Informamos ainda que até ao final 

deste ano, a Eucaristia das 11h30 

será igualmente transmitida. 

 

Desta forma, todos aqueles que 

estão impedidos de participar nes-

tas celebrações, poderão acompa-

nhar-nos pela rádio ou via internet 

no site: www.radionovacidade.pt 

No tempo de Natal, estará patente 

no Salão Paroquial uma exposição 

realizada pelas crianças e adoles-

centes do Campo de Férias sobre 

os símbolos da fé no Deus Meni-

no. 

 

Esta exposição estará aberta 

durante todo o tempo litúrgico do 

Natal durante 30 minutos a seguir 

ás eucaristias de festa. 

 

Vale a pena visitar e comtemplar 

os trabalhos deste membros mais 

novos da nossa comunidade. 

NATAL DIFERENTE  
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QUEM MENTIU SOBRE A VACA E O BURRO ?                                                                   

   Muito se tem dito, brincado e até ridicularizado sobre 
as supostas afirmações do Santo Padre sobre o presé-
pio. Esta polémica, surge a partir de uma divagação que 
o Papa faz, no seu novo livro, sobre a Infância de 
Jesus, a qual transcrevemos aqui: 

 
   «Como se disse, a manjedoura faz pensar nos ani-
mais que encontram nela o seu alimento. Aqui, no 
Evangelho, não se fala de animais; mas a meditação 
guiada pela fé, lendo o Antigo e o Novo Testamen-
tos correlacionados, não tardou a preencher esta 
lacuna, reportando-se a Isaías 1, 3: “ O boi conhece 
o seu dono, e o jumento o estábulo do seu senhor; 
mas Israel, meu povo, nada entende”. 
 
   Peter Stuhlmacher observa que provavelmente 
teve influência também a versão grega (na Setenta) 
de Harbacuc 3, 2: “ No meio de dois seres vivos […] 
tu serás conhecido; quando vier o tempo, tu apare-
cerás” (cf. Peter Stuhlmacher, Die Geburt des Imma-
nuel, p. 52). Aqui, com os dois seres vivos, entende-
se evidentemente os dois querubins que, segundo 
Êxodo 25, 18-20, estavam colocados sobre a cober-
tura da Arca da Aliança, indicando e simultanea-
mente escondendo a presença misteriosa de Deus. 
 
    Assim a manjedoura tornar-se-ia, de certo modo, 
a Arca da Aliança, no qual Deus, misteriosamente 
guardado, está no meio dos homens e à vista da 
qual chegou, para “o boi e o burro”, para a humani-
dade formada por judeus e gentios, a hora do 
conhecimento de Deus.  
 
   Portanto, na singular conexão com Isaías 1, 3; 
Habacuc 3, 2; Êxodo 25, 18-20 e a manjedoura, apa-
recem os dois animais como representação da 
humanidade, por si mesma desprovida de com-
preensão, que, diante do Menino, diante da aparição 
humilde de Deus no estábulo, chega ao conheci-
mento e, na pobreza de tal nascimento, recebe a 
epifania que agora a todos ensina ver. Bem depres-
sa a iconografia cristã individuou este motivo. 
Nenhuma representação do presépio prescindirá do 
boi e do jumento. 
 
   Depois desta pequena divagação, voltemos ao 
texto do Evangelho...» 

 
Joseph Ratzinger 

 Bento XVI 
   
   Ainda que a escrita do Papa - um dos maiores teólo-
gos do nosso tempo - nem sempre seja acessível para 
todos nós, penso que não é difícil, depois de lermos 
este excerto, do qual nasceu toda esta polemica, con-
cluirmos que a falta de cultura religiosa de alguns jorna-
listas, fizeram com que estes passassem uma informa-
ção errada sobre o escrito de Bento VXI. Vamos aos 
factos:   

ROMARIA QUARESMAL 2012 

   Estão abertas as inscri-

ções para a Romaria Qua-

resmal de 2012. 

 

   Os interessados devem 

contactar os irmãos Mestre 

e /ou Contra–Mestre de 

15.12.2012 a 15.01.2013. 

   Após esta data não serão 

aceites mais inscrições. 

1. Se afirmar que no relato bíblico não se fala em ani-
mais na gruta de belém, escandaliza alguém é sinal de 
ignorância ou de distração e não uma descoberta do 
Papa; 
 
2. Ignorar a explicação do Papa para que a tradição 
coloque os animais no presépio, é pura maldade ou 
distração; 
 
3.  Não concluir com o Papa de que nenhuma repre-
sentação  do presépio deverá prescindir dos benditos 
animais é falta de seriedade ou distração. 
 
   Neste ano da fé, este infeliz episodio do «diz-se que 
se disse», é uma oportunidade para nos apercebermos 
que nem sempre o que alguns jornalistas dizem acerca 
da Igreja e dos seus representantes é verdade, porque 
alguns são pouco cultos no que diz respeito à vida de 
fé. Perante isto nós cristãos não devemos ficar apenas 
por aquilo que se diz de Jesus, mas temos o dever de 
esclarecer e aprofundar tudo sobre Aquele em quem 
fundamentamos a nossa fé, Jesus Cristo. 
 
   Se alguma comunicação social quer falar da Igreja, 
estude primeiro. Preocupem-se em informar o que esta 
instituição faz de bem e em denunciar o que alguma 
Igreja faz de mal, como a desgraça da pedofilia, que 
não deve ser calada em nenhum meio, sobretudo na 
Igreja. 
 
   Não meu habito ser tão… duro nas palavras, mas 
esta situação irritou-me solenemente por faltar à verda-
de e pelo escândalo que provocou em alguns católicos, 
por isso senti o dever de partilhar estas linhas convos-
co. 



Dezembro de 2012  
Matriz de Lagoa 

Luís e Maria Beltrame Quattrocchi 

O casal  Beltrame Quattrocchi foi o 
primeiro casal beatificado pelo papa 
João Paulo II. Eles testemunharam 
que é possível viver a santidade no 
quotidiano da vida familiar. 

No dia 21 de Outubro de 2001, acon-
teceu um fato histórico: pela primeira 
vez, houve a beatificação, não de um 
bispo nem de um padre ou de uma 
freira, mas de um casal. Os dois jun-
tos! Luigi e Maria Beltrame Quattroc-
chi são, desde então, apresentados a 
toda a comunidade eclesial como 
modelo de santidade no matrimônio. 

Os dois nasceram no fim do século 
XIX e as suas vidas estenderam-se 
por toda a primeira metade do século 
seguinte: Luigi faleceu em 1951 e 
Maria em 1965. Casaram-se em 
1905, em Roma, onde fizeram os 
estudos universitários: Luigi, direito, 
Maria, contabilidade. Luigi fez uma 
carreira brilhante e chegou a ser vice-
advogado geral do Estado italiano, 
além de consultor legal de grandes 
empresas e bancos. Maria, junto com 
os estudos comerciais, recebeu uma 
formação humanista sólida e diversifi-
cada, que a ajudou a desenvolver 
uma notável personalidade de escrito-
ra: publicou doze obras sobre família, 
formação espiritual dos filhos e espiri-
tualidade. Nestas, atingiu um nível de 
autêntica experiência contemplativa. 

Tiveram quatro filhos: o mais velho 
tornou-se sacerdote, a segunda 
entrou num mosteiro beneditino, o 
terceiro fez-se monge trapista. A quar-

ta filha nasceu como fruto da deci-
são heróica do casal, que recusou 
a proposta de aborto do ginecolo-
gista, para salvar a mãe. Ela ficou 
em casa e acompanhou os pais, e 
sobretudo a mãe, até o último 
instante. As vocações dos filhos 
desabrocharam na mais absoluta 
liberdade, nunca propostas, mas 
fruto do clima evangélico que se 
vivia na família. 

No caminho espiritual de Luigi e 
Maria, foi determinante a presen-
ça de alguns diretores espirituais,  
A participação regular em retiros e 
cursos de cultura religiosa contri-
buiu muito para sua formação. 

Participavam juntos da Missa diá-
ria; em casa havia momentos de 
oração comum (de manhã, às 
refeições, à noite) com o terço e o 
alimento da Palavra de Deus. A 
família foi consagrada ao Sagrado 
Coração e, a cada mês, todos 
participavam da "hora santa” em 
casa. 

Essa riqueza espiritual abria-se 
em caridade e apostolado em 
todos os ambientes. Foi escrito 
que a casa Beltrame tinha-se tor-
nado uma clínica 24 horas para o 
espírito e o corpo. Luigi colocava 
a disposição de muitas pessoas 
as suas extraordinárias capacida-
des profissionais e o prestígio 
adquirido nos mais altos níveis, 
para socorrê-las com o conselho, 
o conforto e a ajuda.  

Quando na Itália começou o escu-
tismo, Luigi e Maria intuiram logo  
a sua importância formativa e tor-
nou-se um dos primeiros promoto-
res. É difícil medir o alcance de 
seu discreto e ativo apostolado de 
ambiente, porque só Deus sabe 
quantos colegas e amigos, delica-
damente impulsionados e acom-
panhados por ele a reuniões e 
encontros com ilustres mestres 
espirituais, acabaram por achar o 
caminho da fé. 

Maria, dedicadíssima a seus 
deveres de mãe e "rainha da 
casa", encontrou tempo e ener-
gias para suas atividades de 
escritora e de apostolado, apoian-
do o nascimento da Universidade 
Católica e integrando o Conselho 
Central da União Feminina Católi-
ca Italiana. E ainda: foi enfermeira 
voluntária da Cruz Vermelha, 
catequista numa paróquia de 
Roma, animadora de grupos de 
movimentos de espiritualidade e 
vida familiar... Ninguém poderá 
contar os inúmeros colóquios e 
cartas com que conseguiu recupe-
rar pessoas afastadas de Deus 
(entre eles, sacerdotes e religio-
sas) e animar espiritualmente mui-
tas outras. 

A santidade, através do testemu-
nho deste casal, tornou-se mais 
próxima de todos. 

ESCOLA DE FORMAÇÃO CRISTÃ 
 

Em janeiro retomamos a Escola 
da nossa Ouvidoria, a saber: 
Nos dias 9 e 23 pelas 20h30 no 
Salão Paroquial de Agua de Pau, 
o tema será a constituição 
Sacrossanctum Concilium, do 
Concilio Vaticano II, sendo forma-
dor o Pe. João Furtado. Todos 
estão convidados! Vale a pena 
participar. Não custa nada! 
 
 
 
150 ANOS SEMINÁRIO DE ANGRA 
 

Durante o mês de Novembro cada 
família da nossa comunidade foi 
desfiada a rezar 150 ave marias e 
oferecer 150 cêntimos a favor do 
seminário. 14 famílias fizeram a 
oração e os donativos somaram  
os 72 euros. Assim, enviamos 
para o Seminário este ramalhete 
espiritual e monetário como oferta 
da nossa comunidade nos 150 
anos de vida desta instituição, que 
é o coração da Diocese. 
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DIAS CELABRAÇÕES HORÁRIOS 

24.12.12 
Missa do Galo  
Bênção dos Meninos Jesus 
Batismos  

18h00 Lar Santo António  
22h00 Remédios   
00h00 Matriz    

25.12.12 
Natal do Senhor  
Bênção dos Meninos Jesus 
Batismos  

18h00 Matriz  

29.12.12 
 

30.12.12 

Sagrada Família  
Consagração das Famílias 

Habituais * 

31.12.12  
Missa Solene  
Te Deum 

17h30 Lar Santo António  
19h00 Remédios  
20h30 Matriz 

01.01.13 
Santa Maria  
Mãe de Deus 

18h00 Matriz  

05.01.13 
 

06.01.13 
Epifania do Senhor  Habituais * 

12.01.13 
 

13.01.13 

Batismo do Senhor  
Batismos  

Habituais * 

* SÁBADO : 11H Lar St António I 19H Matriz   

* DOMINGO: 11H30 Matriz I 13H Remédios I 18H Matriz 

INFORMAÇÕES 

CATEQUESES PARA SURDOS 

Estão a decorrer na nossa comuni-
dade uma catequese mensal para 
surdos e familiares. Os interessa-
dos podem obter mais informações 
no Arquivo Paroquial.  
 
MERCADINHO DE NATAL 
Agradecemos a todos os que contribuí-
ram para o Mercadinho de Natal. O 
saldo foi de 195 euros. 
 
JUNTA FREGUESIA 
Agradecemos à Junta de Freguesia de 
Santa Cruz pelo magnifico presépio 
que fez no adro da nossa Matriz e pelo 
donativo de 100 euros para a Festa do 
Advento da crianças e Adolescentes. 
 
SAGRADO CORAÇÂO  JESUS 
No mês de Janeiro concluímos a pri-
meira fase do restauro do altar do 
Sagrado Coração de Jesus. Entreten-
do, neste tempo de Natal, já é possível 
comtemplar  grande parte do altar res-
taurado na Igreja Matriz. 
 
MEGASIL 
Por lapso não agradecemos à Megasil 
no boletim de Outubro a sua colabora-
ção nas Festas de Agosto. O nosso 
obrigado. 
 
DIA DO SOL 
A Antena 1 Açores transmite aos 
Domingos, pelas 17h00, um programa 
de inspiração cristã da responsabilida-
de do padre Alexandre Medeiros. 
Vale a pena ouvir. 

 
ESCOLA DE MÚSICA 
A Filarmónica Estrela D’Alva informa 
que estão abertas as inscrições para a 
Escola de Musica.  
Os interessados podem inscrever-se ás 
3ª e 5ªfeiras a partir das 20h00 ou atra-
vés do email bandaestrela@sapo.pt.  

 

TEMPO LITURGICO DO NATAL 


