
         BOLETIM PAROQUIAL DE SANTA CRUZ  -  Ano III -  Nº 14 - Janeiro de 2013  

BOLETIM COM O PATROCINIO DA TIPOGRAFIA ESPERANÇA  

 

  
 
20h30 Cantar à Senhora da Estrela  (Ermida) 

  
 
 

 
09h30 Terço (Aminado pela população da Zona Noroeste) 

 
10h30 Bênção das Candeias (Ermida) 

 
           Mudança da Imagem  

  
11h30 Eucaristia Solene (Igreja Matriz) 

  
12h30 Procissão Nossa Senhora da Estrela 

  
13h00 Terço (Aminado ela população da Zona Este) 

 
14h00 Terço (Aminado pela população da Zona Oeste) 

 
15h00 Terço (Aminado pela população da Zona Norte) 

 
 

16h00 Concerto Filarmónica do Nordeste (Salão Paroquial) 

 

NB: Itinerários e listagem das ruas por Zonas  na Ultima página 

FESTA DE NOSSA SENHORA DA ESTRELA  

01.02.2013 Sexta-feira 

03.02.2013 Domingo 

   Este ano, procuramos abrilhantar ,ainda mais, esta Festa fazendo algumas pequenas alterações! 

   Assim sendo, iremos ter no Domingo itinerários diferentes na mudança da Imagem e na procissão com o intuito de dignificar 

ainda mais estas duas manifestações de fé. Também no Domingo toda a população, por zonas, está desafiada a rezar o terço na 

Ermida de Nossa Senhora do Cabo. 

   Como é de conhecimento de todos, a Sociedade Filarmónica Estrela D’Alva comemora mais um aniversário nesta Festa, por 

isso, agradecemos a sua generosidade em aceitar o convite do pároco em animar, na totalidade, a Eucaristia solene da Festa. 

A NOSSA PARÓQUIA EM NUMEROS 

2012 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Batizados 1 3 2 4 3 4 9 6 3 1 3 6 46 

Óbitos  1 1 1 2 - 6 3 3 - 3 1 5 26 

Crismas - - - - - - 34 - - - - - 34 

Matrimónios - - 2 - 3 3 1 2 - - - - 11 
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  ESCOLA  DE FORMAÇÃO CRISTÃ 

NÃO ESQUECER! 

06 e 20.02.2013 - 20H30 - ROSÁRIO 
 

TEMA: Gaudium et Spes  (Vaticano II) 

 
FORMADOR: Pe. Pedro Coutinho 

   Bento XVI defende que a Igreja 

Católica tem de estar presente nas 

“redes sociais digitais”, como o Face-

book ou Twitter, onde há centenas de 

milhões de contas, dada a sua impor-

tância para a vida das pessoas. “O 

ambiente digital não é um mundo para-

lelo ou puramente virtual, mas faz par-

te da realidade quotidiana de muitas 

pessoas, especialmente dos mais 

jovens”, refere o Papa, na sua mensa-

gem para o 47º Dia Mundial das 

Comunicações Sociais, dedicada ao 

tema «Redes Sociais: portais de Ver-

dade e de Fé, novos espaços de evan-

gelização». 

 

   Segundo o Papa, o desafio que as 

redes sociais têm de enfrentar “é o de 

serem verdadeiramente abrangentes” 

para poderem beneficiar da “plena 

participação dos fiéis que desejam 

partilhar a Mensagem de Jesus e os 

valores da dignidade humana que a 

sua doutrina promove”. 

 

    “Os fiéis dão-se conta, cada vez 

mais, de que, se a Boa Nova não for 

dada a conhecer também no ambiente 

digital, poderá ficar fora do alcance da 

experiência de muitos que consideram 

importante este espaço existencial”, 

sublinha. 

 

   A mensagem refere, por outro lado, 

que o surgimento nas redes sociais do 

diálogo acerca da fé e do acreditar 

“confirma a importância e a relevância 

da religião no debate público e social”. 

“Muitas pessoas estão a descobrir – 

graças precisamente a um contacto ini-

cial feito online – a importância do 

encontro direto, de experiências de 

comunidade ou mesmo de peregrinação, 

que são elementos sempre importantes 

no caminho da fé”, acrescenta. 

 

   Bento XVI observa também que as 

redes sociais da internet estão a gerar 

“formas novas” de comunicação entre 

pessoas que exigem “respeito e cuida-

do” pela privacidade e a verdade. 

 

   “A cultura das redes sociais e as 

mudanças nas formas e estilos da comu-

nicação colocam sérios desafios àqueles 

que querem falar de verdades e valo-

res”, refere. 

   Segundo o Papa, estes espaços 

virtuais estão a contribuir para a apari-

ção de um “praça pública e aberta 

onde as pessoas partilham ideias, 

informações, opiniões e podem ainda 

ganhar vida novas relações e formas 

de comunidade”. “Assim as redes 

sociais tornam-se cada vez mais parte 

do próprio tecido da sociedade 

enquanto unem as pessoas na base 

destas  necessidades fundamentais”, 

sustenta. 

 

   A mensagem papal sublinha que se 

participa nestas redes “para construir 

relações e encontrar amizade, buscar 

respostas para as suas questões, 

divertir-se, mas também para ser esti-

muladas intelectualmente e partilhar 

competências e conhecimentos”. 

"Nestes espaços não se partilham 

apenas ideias e informações, mas em 

última instância a pessoa comunica-se 

a si mesma", indica. 

 

   Bento XVI diz que é necessário que 

as pessoas presentes nestes espaços 

virtuais sejam “autênticas” e saibam 

fugir a uma lógica de “popularidade” 

que, segundo a mensagem, “está mais 

ligada com a celebridade ou com 

estratégias de persuasão do que com 

a lógica da argumentação”. 

 

Fonte: Agência Ecclesia 

BENTO XVI: IGREJA E REDES SOCIAIS 
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   Pedro nasceu na Papua Nova 
Guiné, em 1912. Seus pais Ânge-
lo (chefe de uma aldeia) e Maria 
foram dos primeiros adultos con-
vertidos ao cristianismo naquela 
região.  
 
   Desde cedo Pedro revelou uma 
vida de piedade, fruto intensa da 
oração e da comunhão diária que 
recebia. Com a idade de 18 anos, 
ele tornou-se um leigo catequista 
para as pessoas de sua própria 
aldeia. Ele frequentemente citava 
a Bíblia e leva-a consigo para 
todos os lugares. 
    Em 1936, com 24 anos, casou-
se com Paula, que também era 
católica. O casal teve três filhos: 
Andreia, que morreu após a guer-
ra; Rufina, que ainda está viva, e 
o terceiro filho (cujo o nome é 
desconhecido), que nasceu logo 
depois da morte de Pedro e mor-
reu pouco tempo depois. 
 
   Em 1942, os japoneses invadi-
ram a ilha e prenderam todos os 
missionários e os seus funcioná-
rios, fechando-os em campos de 
concentração. Apesar de Pedro 
trabalhar diretamente com os mis-
sionários, porque era um nativo, 

ficou livre e continuou a liderar 
a aldeia da melhor maneira 
que pôde, cuidando dos doen-
tes, batizando e ensinando os 
fiéis e ajudando os pobres. Ele 
também ajudou outros cate-
quistas que estavam confusos 
com as mudanças trazidas 
pelos japoneses. 
 

   Quando a guerra se voltou 

contra eles, os japoneses 

começaram a reprimir os 

moradores locais, proibindo 

todas as formas de adoração, 

porque pensavam que as pes-

soas rezavam pela derrota dos 

japoneses.  

   Os japoneses tentaram 

impor aos católicos valores e 

costumes pré-cristãs, como a 

poligamia. Qualquer resistên-

cia à “nova” lei era uma ofensa 

passível de punição.  

   Pedro manifestou-se aberta-

mente contra este regresso 

imposto aos valores e costumes 

pagãos e, por isso, foi preso em 

1945. Apesar de ter sido preso 

numa caverna, ele era tão bem 

conhecido, apoiado e amado 

que continuou a ser uma fonte 

de força para o seu povo, e um 

incômodo para seus captores.  

   Em 7 de julho de 1945, Pedro 

foi envenenado pelos seus cap-

tores e morreu como um mártir 

da fé.  

   João Paulo II, no dia 17 de 

Janeiro de 1995 beatificou-o e 

reconheceu a sua virtude heroi-

ca como catequista. 

beato PEDRO TO ROT  



Vem cantar connosco à Senhora da Estrela! 
Todos estão convidados! 
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CURSILHO CRISTANDADE 

 

No fim de semana de  7 a 10 de 

Fevereiro, realiza-se mais um 

cursilho de Senhoras. Participa-

rão paroquianas de Santa Cruz. 

Rezamos por Elas. 

 

CINZAS 

 

Em Fevereiro inicia-se o tempo 

da Quaresma. No dia 13, pelas  

20h00 teremos a celebração 

das Cinzas, onde será entregue, 

oficialmente, a cada movimento 

e grupo da paroquia a mensa-

gem do Santo Padre para este 

ano. 

 

PROMESSAS CNE 

 

No Domingo dia 17, na Eucaris-

tia das 11h30, alguns escuteiros 

do nosso Agrupamento cele-

bram as suas promessas de 

escutas. Rezemos por eles para 

que estejam sempre alerta para 

servir! 

 

CULTO 

 

A meados de Fevereiro, distri-

buírem os envelopes para a 

contribuição anual dos fieis 

(Culto) para a Paróquia.  

INFORMAÇÕES FESTA DE NOSSA SENHORA DA ESTRELA 

ITINERÁRIO  
 

MUDANÇA DA IMAGEM 
 

Ermida » Rua Pe. Agostinho Inácio Machado » Rua D. Manuel Medeiros Guer-
reio » Avenida Gaspar Frutuoso » Igreja Matriz. 
 
PROCISSÃO NOSSA SENHORA DA ESTRELA 
 

Igreja Matriz » Avenida Gaspar Frutuoso » Rua D. Manuel Medeiros Guerreiro 
» Rua Dr. Filomeno da Camara » Rua Dr. Bernardo do Canto » Avenida Poças 
Falcão » Rua Estrela D’Alva » Ermida. 
 
 

TERÇOS 
 
ZONA NOROESTE (09H30) 
 

Avenida Poças Falcão, Estrada Regional, Rua Estrela D’Alva, Rua Dr. José 
Pacheco Vieira, Rua do Machado, Travessa do Machado, Rua Pe. Agostinho 
Inácio Machado, Rua do Negrão, Rua Pe. Duarte. 
 
ZONA ESTE (13H00) 
 

Rua da Igreja, Rua da Santa Casa da Misericórdia, Rua do Saco, Rua do Jar-

dim, Rua do Tanque, Rua do Cabo da Vila, Rua da Quintã, Rua Manuel Sousa 

Pereira, Canada da Fita. 

 

ZONA OESTE (14H00) 
 

Rua da Relvinha, Loteamento da Relvinha, Travessa da Relvinha, Travessa da 

Lage, Travessa do Biscoito, Rua José Moniz, Avenida do Mar,  Avenida Poças 

Falcão, Rua Almeida Garrett, Rua General Bernardo do Canto.  

 
ZONA NORTE (15H00) 
 

Avenida Gaspar Fructuoso, Rua D. Manuel Guerreiro, Rua Pe. Agostinho Inácio 
Machado, Rua de Cima, Rua do Meio, Rua de Santo António, Estrada Regio-
nal, Longueira, Rua da Praça, Rua Pe. José Francisco Borges Pires. 

 


