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BOLETIM COM O PATROCINIO DA TIPOGRAFIA ESPERANÇA  

Na primeira Sexta-feira de Maio, dia 3, no segui-
mento da Eucaristia das 19h00 iremos fazer uma 
Hora Santa (até ás 20h30) de adoração e louvor a 
Jesus Eucaristia. 
 

Os Missionários, brasileiros, da Comunidade da 
Obra de Maria, estarão na orientação espiritual deste 
momento de oração, para o qual Jesus a todos con-
vida, nem que seja por 5 minutos. Aparece! 

ADORAÇÃO EUCARISTICA 

Em Maio a Escola de Formação Cristã será no salão 
de Santa Cruz, nos dias 8 e 22 pelas 20h30.O tema 
destes dois encontros será os Mandamentos, apre-
sentados pelo Pe. Silvano Vasconcelos. 
 

Vamos aproveitar esta oportunidade de crescermos 
na fé e marcar presença nestes dias em que a nossa 
comunidade recebe esta iniciativa da Ouvidoria de 
Lagoa que congrega todas as outras comunidades. 

ESCOLA FORMAÇÃO CRISTÃ 

PROCISSÃO DE VELAS 

No dia 11 de Maio, sábado, após a Eucaristia das 

20h00 iremos sair em procissão de velas para pres-

tarmos homenagem a Maria Mãe de Deus e nossa 

Mãe. 
 

Este ano o percurso será: Igreja Matriz » Avenida 

Gaspar Frutuoso » Rua D. Manuel Medeiros Guer-

reiro » Rua Pe. Agostinho Inácio Machado » Rua 

do Machado » Travessa do Machado » Arrudas » 

Rua Dr. José Pacheco Vieira » Rua Estrela D’Alva 

» Avenida Poças Falcão » Estrada Regional » Rua 

Pe. Duarte » Rua Dr Filomeno da Camara » Igreja 

Matriz. 
 

Durante o percurso serão feitas cinco encenações, 

correspondentes aos cinco mistérios luminosos do 

Terço. Desta forma, pretende-se ajudar a rezar, a 

Jesus por Maria, aos que participam nesta manifesta-

ção de fé. 
 

Apelamos à participação de todos e de modo particu-

lar às famílias por onde a procissão irá passar. 
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QUEM SOMOS? Conhecer o Cris-

to Jovem, um Cristo que vive nos 

dias de hoje, nas zonas urbanas, 

presente também nas redes 

sociais e nas novas tecnologias… 

fazendo uso das palavras do Papa 

Paulo VI, “a Igreja só será jovem 

quando o jovem for Igreja!”… 

este é o desafio que move qual-

quer Encontrista. 

 

Encontrista é o nome dado aos 

jovens do Movimento Encontros de 

Jovens Shalom porque foi dessa 

forma que tudo começou: Angola 

nos anos 60 e o, na altura, jovem 

seminarista Luís Carlos decidiu 

realizar ‘encontros’ para levar Cris-

to e Paz ao coração e à vida dos 

jovens marcados pela Guerra 

Colonial. Daí à criação de um 

movimento foi um pequeno passo 

e também a esse ideal de paz se 

deve a escolha da palavra hebrai-

ca ‘Shalom’, que significa, entre 

ESTÁ A NASCER NA PARÓQUIA DE SANTA CRUZ 

muitas outras coisas, PAZ. 

 

EDUCAÇÃO LIBERTADORA: A 

maneira de trabalhar do MEJ Sha-

lom baseia-se na Educação Liber-

tadora, sintetizada na dinâmica de 

Ação-Reflexão-Ação, isto é, um 

agir comprometido e transformador 

da realidade e do sujeito da ação. 

Assim, desde as reuniões aos cur-

sos e encontros, o MEJ Shalom 

trabalha com as pessoas, partin-

do da realidade e iluminando-a 

com a Palavra de Deus, para se 

fazerem opções concretas de 

ação, com técnicas que proporcio-

nam a participação ativa de todos, 

sendo os próprios jovens os 

sujeitos do seu processo. 
 

ESPIRAL: O símbolo do Processo 

do Movimento é a espiral. Uma 

espiral que sai da terra, da realida-

de, e tende para o infinito, onde 

Cristo Ressuscitado é o ponto cul-

minante. Todos quantos integram 

este Processo acrescentam um 

pouco de si… É uma espiral cons-

truída com sonhos, com todas as 

cores, com gente rica e gente 

pobre, gente do campo e gente da 

cidade, mas todos, cada um à 

sua maneira, procurando dar o 

melhor de si para que outros 

tenham vida em plenitude. 

LEMA: A Evangelização do 

Jovem pelo Jovem 

ONDE ESTAMOS? O MEJ Sha-

lom está presente em Portugal e 

no Brasil.  

EM SANTA CRUZ: Alguns jovens 

estão a receber formação para 

iniciarmos brevemente um encon-

tro para dar a conhecer este Movi-

mento aos outros jovens da nossa 

comunidade. 

Fica atento, porque em Maio 

acontecerá o  nosso 1ºEncontro! 
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Nasceu em Burgos (Espanha) em 9 

de abril de 1911, numa família da 

alta sociedade e profundamente 

religiosa. Na mesma cidade, foi 

batizado e confirmado.  

 

Ele começou os seus estudos no 

Colégio dos Jesuítas e recebeu a 

Eucaristia pela primeira vez em 

1919. 

 

Nesses anos, teve a primeira visita 

daquela que seria a sua eterna 

companheira: a doença que o obri-

gou, mais tarde, a interromper os 

estudos. Quando recuperou, o seu 

pai, em gratidão pelo que ele consi-

derava uma intervenção especial 

da Santíssima Virgem, no final do 

verão de 1921, levou a Saragoça, 

onde se consagrou à Virgen del 

Pilar. 

 

A sua família mudou-se para Ovie-

do, onde continuou os seus estu-

dos secundários no Colégio dos 

Jesuítas e no final ele matriculou

-se na Escola de Arquitetura de 

Madrid, onde combinou o estudo 

com uma vida ardente e assídua 

de piedade. Introduziu no seu 

longo horário de estudo diário 

uma visita ao "Mestre" no sacrá-

rio. 

 

Dotado de uma inteligência bri-

lhante, Rafael tinha um dom 

nato para fazer amigos e ser 

afável. Possuía ainda um cará-

ter alegre e jovial; era desportis-

ta; talentoso para o desenho e 

pintura e amava música e teatro. 

Na medida em que crescia em 

idade e desenvolvia a sua per-

sonalidade, crescia também na 

sua experiencia espiritual de 

vida cristã. 

 

No seu coração disponível a 

escutar, Deus chamou a uma 

vida de consagração na vida 

contemplativa. Ele tinha conhe-

cido o mosteiro trapista de San-

to Isidro de Dueñas e sentiu-se 

fortemente atraído para lá 

ingressar, porque percebera que 

aquele lugar correspondia aos 

seus desejos mais profundos. 

Assim, em Dezembro de 1933 

interrompeu os seus estudos 

universitários, e 16 de Janeiro 

de 1934, entrou para o mosteiro 

de Santo Isidro. 

 

Após os primeiros meses de 

noviciado, viveu a primeira Qua-

resma com entusiasmo. A aus-

teridade dos trapistas, de repen-

te, misteriosamente Deus quis 

testar-lhe com uma doença dolo-

rosa: a diabetes aguda, que o 

obrigou a deixar o mosteiro e vol-

tar repentinamente para a casa 

dos pais para ser acompanhado 

devidamente na sua enfermidade. 

 

Restabelecido voltou para santo 

Isidro, mas a doença obrigou-o a 

abandonar várias vezes o mostei-

ro, onde voltou muitas vezes para 

responder com generosidade e 

fidelidade ao chamamento de 

Deus. 

 

Santificou-se na fidelidade alegre 

e heróica à sua vocação, na acei-

tação amorosa dos planos de 

Deus e do mistério da cruz, na 

busca apaixonada da face de 

Deus. Ele era fascinado pela con-

templação do Absoluto, tinha uma 

terna devoção filial à Virgem 

Maria, a "Dama", como ele gosta-

va de chamá-la. Morreu na manhã 

de 26 de Abril de 1938, tinha aca-

bado de completar 27 anos. Ele foi 

enterrado no cemitério do mostei-

ro. 

 

Rapidamente a sua fama de santi-

dade espalhou-se para fora dos 

muros do convento. Os seus escri-

tos continuam a ter grande aceita-

ção sobretudo entre os místicos. 

Foi declarado como um dos maio-

res místicos do século XX. 

 

Com a sua canonização pelo 

Papa Bento XVI apresenta-o como 

amigo e intercessor exemplo para 

todos os fiéis, especialmente os 

jovens. 

beato RAFAEL ARNÁIZ BARÓN  
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INFORMAÇÕES 

FILARMÓNICA 

A nossa Filarmónica ofereceu 

os serviços prestados à Paro-

quia na Semana Santa. O  nos-

so muito obrigado! 

 

PRIMEIRA COMUNHÃO 

No dia 2 de Junho, Domingo do 

Corpo de Deus, as crianças do 

3º ano celebrarão a Festa da 

Eucaristia pelas 11h30. 

 

CRISMAS 

No dia 09 Junho celebraremos o 

sacramento da confirmação na 

nossa comunidade pelas 18h00. 

 

RÁDIO NOVA CIDADE 

A Eucaristia das 11h30 na Matriz de 

Lagoa está a ser transmitida, de 

novo, pela Rádio Nova Cidade. 

 

INSCRIÇÕES E SUBSÍDIO  

A Escola Básica e Integrada de 

lagoa informa que decorrerão de 15 

de Maio a 15 de Junho as Inscri-

ções para o pré escolar. Informa 

ainda que as candidaturas ao Sub-

sídio de Ação Social Escolar decor-

re de 2 de Maio a 31 de Maio. 

VAMOS REZAR O TERÇO NA IGREJA? 

Todos os dias se recita o terço, pelas 

18h30, na Igreja Matriz, mas sempre a 

duas ou três vozes.  

É certo que este horário não convém a 

muitos, mas existem outros tantos que 

poderiam marcar presença neste 

momento de oração que antecede a 

Eucaristia. 

Assim sendo, fica o desafio para que 

durante o mês de Maio, de Terça a 

Sexta, se forme grupos de amigos, 

família, vizinhos para orientarem o 

terço em cada dia. 

Os interessados deverão inscrever-se no 

Cartório e Arquivo Paroquial, no horário 

Habitual. 

A Conferência Vicentina da nossa 

Paróquia, finalmente, tem um espa-

ço próprio para facilitar a sua ativi-

dade em favor dos pobres. Este 

espaço, composto por duas salas, 

fica na Casa Paroquial e foi recente-

mente alvo de manutenção e melho-

ramentos por parte da Junta de Fre-

guesia de Santa Cruz.  

O nosso muito obrigado! 

JUNTA DE FREGUESIA APOIA VICENTINOS 


