
         BOLETIM PAROQUIAL DE SANTA CRUZ  -  Ano II -  Nº 7 - MAIO de 2012  

BOLETIM COM O PATROCINIO DA TIPOGRAFIA ESPERANÇA  

ANUNCIO DA V IS ITA PASTORAL 

OUVI DOIR A DE  L AG OA 

   Às comunidades paroquiais da 

Ouvidoria de Lagoa 

 

   Conforme já anunciado, vou reali-

zar a Visita Pastoral à Ouvidoria 

da Lagoa, de 23 de Junho a 11 de 

Julho de 2012, com um calendário 

já estabelecido - Paróquia por paró-

quia - em reunião da Equipa Sacer-

dotal. Como toda a Visita Pastoral, 

exige preparação adequada. 

Antes de mais, urge rezar, pois, 

«se o Senhor não edificar a casa, 

em vão trabalham os qua a cons-

troem» (Sl. 126). Depois é preciso 

programar com antecedência as 

iniciativas previstas, a nível de 

ouvidoria e de cada Paróquia: 

 

   Haverá um programa próprio a 

nível de cada Paróquia: celebra-

ções litúrgicas, encontro com os 

grupos, serviços, movimentos, Con-

selho Pastoral, visitas a pessoas e 

famílias, privilegiando as situações 

de emergência familiar e social. Em 

datas a combinar diretamente com 

o ecónomo diocesano, haverá o 

exame das contas de cada Paró-

quia. 

 

   A nível de Ouvidoria, não 

podem faltar os encontros com a 

equipa sacerdotal, com o Conselho 

Pastoral e com os grupos e institui-

ções, sobretudo, de Acão social….  

 

   Trata-se de uma Visita que se 

qualifica como Pastoral: não ape-

nas, no sentido de que é a Visita 

do Pastor, mas também porque os 

assuntos a tratar dizem respeito 

à ação evangelizadora da Igreja

(…) 

 

   Assim, teremos presente o cami-

nho sinodal das Igrejas em Portu-

gal, com o intuito de “repensar a 

pastoral” , no horizonte da nova 

evangelização, que é o tema do 

próximo Sínodo dos Bispos - 

Outubro de 2012 (…) 

 

   Como transmitir o que não 

muda, num mundo em mudança? 

Só mudando. Não o evangelho 

que é sempre o mesmo. Mas 

atuação pastoral e, sobretudo, 

a nossa vida. Sem testemunho 

de vida, não há evangelização: 

«ninguém dá o que não tem » 

 

   A Visita Pastoral tem de ser um 

momento forte de revisão de 

vida cristã e da ação pastoral, 

neste momento difícil de crise e 

de «mudança de época». 

   Assim nos acompanhe e guie a 

Virgem Maria, Estrela da Nova 

Evangelização. 

 

+ António, Bispo de Angra 

Angra, 11 de Abril de 2012 

O que é uma visita Pastoral? 
 

   É uma das formas eclesiais que 

permite ao Bispo um contacto mais 

pessoal e prolongado com o clero e 

com os outros membros do povo de 

Deus. 

   É um momento privilegiado para o 

Bispo conhecer e amar melhor as 

pessoas, grupos e movimentos da  

comunidade e avaliar as estruturas e 

instrumentos que a Paróquia coloca 

ao serviço do Evangelho. Estas Visi-

tas realizam-se de 5 em 5 anos. 

  D. António visita a Paróquia de 

Santa Cruz de 1 a 4 de Julho, no 

âmbito da Visita Pastoral à  

Ouvidoria de Lagoa. 
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Óbitos  

10.04.12 - Ilda de Jesus Coreia. 88 Anos. 

16.04.12 - Tomé Soares Piloto. 85 Anos. 

Batizados 

08.04.12 - Ana Margarida Guerreiro Matos Gomes.  
                 Filha de José Guerreiro Gomes e Cármen da Conceição Rego Matos. 

08.04.12 - Inês Borges Castanha.  
                 Filha de Natalie Silveira Borges e Marco Paulo Medeiros S. Castanha. 

14.04.12 - Angélico Tomás Eleutério Silva. Filho de Lúcia de Fátima E. Silva. 

15.04.12 - Inês de Jesus Rego. Filha de Lídia de Fátima Furtado Rego. 

CARTÒRIO E ARQUIVO PAROQUIAL 

Quarta-feira e Sexta-feira das 17h às 19h. 

PROCISSÃO DE  VELAS  

SÁBDADO 5 DE  M AI O  DE  2 01 2 

   O dia 13 de Maio é por excelên-

cia um dia Mariano no calendário 

dos cristãos, mas este ano, na 

nossa Diocese, este dia coincide 

com a maior Festa da religiosida-

de popular em honra do Filho de 

maria: as Festas do Senhor Santo 

Cristo dos Milagres. 

   Por este motivo, vamos anteci-

par, na nossa Paróquia, a tradi-

cional Procissão de velas, para 

o sábado dia 5, após a Missa 

das 20h00. 

  A procissão desta vez irá per-

correr o itinerário da zona Oes-

te, a saber:  

Sai da Igreja Matriz; sobe a Aveni-

da Gaspar Fructuoso; Largo do 

Teatro;  Rua D. Manuel Medeiros 

Guerreiro; Rua Dr. Filomeno da 

Camara; sobe a Rua do Negrão;  

Rua Pe. Agostinho Inácio Macha-

do;  Estrada Regional; desce a 

Avenida Poças Falcão;  Rua 

Almeida Garrett; desce a Rua José 

Moniz, desce a Rua da Relvinha; 

desce pelo Loteamento da Relvi-

nha; sobe a Travessa da Relvi-

nha ; sobe a  Rua da Relvinha ; 

desce a Travessa da Lage e sobe 

toda a Rua José Moniz; segue 

pela Rua General Bernardo do 

Canto; Rua Dr. Filomeno da 

Camara; desce a Rua D. Manuel 

Medeiros Guerreiro; Largo do Tea-

tro; Avenida Gaspar Fructuoso; 

Igreja Matriz.  

  Vamos expressar a nossa devo-

ção a Maria, a Senhora de Fátima 

mantendo um clima de oração 

durante a procissão e ornamenta-

do, dentro das possibilidade de 

cada família, com flores, velas e 

colchas,  as ruas por onde a procis-

são passar.  

 

EUCARISTIAS  
 

Horário de Verão 

 
 

TERÇA A SEXTA: 19h00 
 
SABADO: 20h00 
 
DOMINGO: 11h30 e 20h00 
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DOM INGAS  E  IM PÉRIOS  DO  DI VINO  ESPI RITO  SANTO 

ORIE NT AÇ ÕES  PAR OQUAIS  PAR A  20 12 

COROAÇÕES DOS  IMPÉRIOS  DO  DIV INO  ESPIRITO  SANTO 

DATA 27.Maio.2012 03.Junho.2012 10.Junho.2012 24.Junho.2012 01.Julho.2012 * 

IMPÉRIOS  

PENTECOSTES 
Praça Velha 

TRINDADE 
Cabo da Vila  

CRIANÇAS 
Rua do Meio 

SÃO JOÃO 
Relvinha 

SÃO PEDRO* 
Travessa da Laje 

PENTECOSTES 
Caloura 

TRINDADE 
Travessa José Moniz 

  
SÃO PEDRO* 
Longueira 

* Inicio da Visita Pastoral de D. António de Sousa Braga, Bispo de Angra de Ilhas dos Açores a Santa Cruz 

I. QUEM TEM UMA DOMINGA, 
deve promover a oração, esmola e 
partilha.  
 
II. ANTES DA COROAÇÃO 
 

   Todos os Católicos batizados 

que tenham uma Dominga e quei-

ram coroar devem dirigir-se ao 

Arquivo Paroquial, às quarta e 

sexta das 17h00 às 19h00, a fim 

de preencherem a ficha da coroa-

ção. Recebem como oferta um 

devocionário de Espirito Santo. 

 

   Não se paga nada para coroar. 

No entanto quem tem a dominga e 

quem vá coroar deve ter o culto 

regularizado. Quem quiser dar 

uma oferta para a igreja no dia da 

coroação pode dar.  

III. COROAÇÃO 
 
1. Devem coroar apenas uma ou 
duas pessoas por dominga. 
 
2. Cada pessoa que pretende 
coroar deve fazer-se acompa-
nhar por outra para o auxiliar 
durante a coroação. No caso 
das crianças devem acompanha
-las duas pessoas.  
 
3. Podem coroar na missa das 
20h00 no Sábado ou das 11h30 
de Domingo. 
 
4. No dia da coroação devem estar 
na Igreja, 15 minutos antes do 
início da missa; 
 
5. Ao chegarem à Igreja devem 
colocar apenas as coroas no altar 
destinado para o efeito, na capela 
de santa Teresinha;  

 
6. Devem tomar os lugares reser-
vados, junto da capela de Santa 
Teresinha - apenas para quem 
leva a coroa e os que vão 
coroar. No dia dos impérios estes 
sentam-se na primeira fila 
 
7. Antes do final da Missa, o páro-
co chamará aqueles que vão 
coroar. Estes e os que levam a 
coroa, devem dirigir-se pelo cor-
redor central da Igreja até ao 
altar da celebração; 
 
8. Durante a coroação podem tirar 
fotografias ou filmar, mas respei-
tando o espaço litúrgico onde se 
encontram; 
 
9. Depois da coroação, devem 
regressar, pelo corredor central 
aos seus lugares e receberem a 
bênção final.  
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INFORMAÇÕES  

VIA - LUCIS 

   Domingo, dia 06 de Maio, a 

Pastoral Juvenil da Diocese de 

Angra irá celebrar pelas 19h30, a 

"Eucaristia da Luz", na Igreja do 

Santuário da Esperança e, logo a 

seguir, haverá a celebração da 

Via-Lucis à volta do Campo de 

São Francisco.  

 

DOMINGO SR SANTO CRISTO 

    No dia 13 de maio não haverá 

celebração da Eucaristia ás 20h00 

como é habitual. 

 

FESTA DA VIDA 

   Os adolescentes do 8º ano de 

catequese celebram a Festa da 

Vida, no dia 20 de Maio, na Euca-

ristia das 11h30 no Domingo da 

Solenidade da Ascensão. 

  

COROAÇÂO COMUNITÁRIA 

    No dia 26 de Maio, véspera da 

Solenidade de Pentecostes, todos 

os Cristãos Batizados que quei-

ram coroar poderão faze-lo na 

Missa das 20h00. 

 

FESTA DOS DONS 

   Também no  dia 26 de Maio os 

adolescentes do 9º e 10º anos de 

catequese, acompanhados pelas 

suas famílias e comunidade em 

geral, celebram a Festa dos Dons 

numa Vigília de Oração pelas 

21h00. 

   Desde 1994 a Conferência 

Episcopal Portuguesa, através da 

Comissão Episcopal competente 

para a área da Família, organiza 

a Semana da Vida. 

   Esta iniciativa vem na 

sequência do apelo lançado 

em 1991 pelo Papa João Paulo 

II, na Encíclica O Evangelho da 

Vida sobre o valor e a inviolabili-

dade da vida humana, ao propor 

uma celebração que tenha por 

objetivo «suscitar nas cons-

ciências, nas famílias, na Igreja 

e na sociedade, o reconheci-

mento do sentido e valor da 

vida humana em todos os seus 

momentos e condições, con-

centrando a atenção de modo 

especial na gravidade do aborto e 

da eutanásia, sem contudo menos-

prezar os outros momentos e 

aspetos da vida…» (EV 85). 

   Decorre habitualmente na semana 

em que se celebra o Dia Mundial da 

Família (15 de Maio). 

    Este ano o Departamento Nacional 

do laicado e Família escolheu como 

tema: «Comprometidos com a 

vida», e à semelhança de anos ante-

riores coloca ao nosso dispor um 

conjunto de documentos para apro-

fundarmos o tema proposto e enri-

quecermos a nossa oração diária e 

recitação do terço, subsídios que 

podemos encontrar no sitio da inter-

net: http://www.leigos.pt. 

SEMANA DA VID A 

DE  1 3 A  20 DE  M AI O  DE  2 01 2  


