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No final do ano catequético, queremos 

deixar um registo de alguém quem apa-

drinhou uma vivencia especial: a cate-

quese para surdos na nossa comunida-

de. 

 

Uma catequese Diferente 

Começa agora na Matriz 

A Nélinha está contente 

A Diana, muito Feliz 

 

Ambas querem aprofundar 

A história de Jesus 

E Desejam preparar 

Um sacramento de Luz 

 

Sacramento que Ilumina 

E nos faz crescer na Fé 

Contém a força Divina 

O Deus de Amor que é 

 

O sacramento da Confirmação 

Elas pretendem receber 

E de alma e coração 

Uma equipa vai responder 

 

Vânia, a especialista 

Em linguagem gestual 

Padre Maiato, o catequista 

Paula, a mãe especial 

 

Foi grande a minha alegria 

Em poder testemunhar 

Este trabalho em família 

Que me apraz registar 

 

Matriz de Santa Cruz  

Guilhermina Barbosa 

UMA CATEQUESE DIFERENTE 

 

FRANCISCO APOIA  A  INICIATIVA “ONE OF US” 

O Santo Padre apoia a Inicia-

tiva Europeia de Cidadãos 

«One of Us» (Um de Nós) que 

pretende recolher assinaturas 

para proteger legalmente o 

embrião humano nos 27 paí-

ses da União Europeia. A ini-

ciativa destina-se, de acordo 

com Francisco, «garantir a 

proteção legal do embrião; 

manutenção de cada ser 

humano desde o momento 

da sua existência.» 

1 MILHÃO DE ASSINATURAS 

OBJETIVO 

“Um de nós” é uma das primeiras IEC registadas na União Europeia. O 

seu objectivo é promover a protecção da vida humana desde a sua 

concepção na Europa e dentro das competências da União Europeia. 

(…) “Um de nós” pede à União Europeia que termine o financiamento 

de atividades que pressuponham a destruição de embriões humanos, 

em particular nas áreas de investigação, ajuda ao desenvolvimento e 

saúde pública. Isto será feito através da mudança da regulamentação 

financeira da UE que determina os gastos do orçamento da UE. A proi-

bição deste tipo de financiamento contribuirá largamente para o fortale-

cimento da UE. 

 

ORGANIZAÇÃO 

Um de nós” é um movimento construído com base num amplo e diver-

sificado suporte. Igrejas, políticos, membros do parlamento europeu e 

líderes da sociedade civil estão comprometidos em apoiar a iniciativa 

de várias maneiras. O seu apoio à iniciativa será de crucial importân-

cia! 

 

PARTICIPAÇÃO 

As assinaturas podem ser o recolhidas em papel - no Arquivo da Igreja 

Matriz - ou online no sitio oficial da iniciativa. 

www.oneofus.eu/pt-pt/  

http://www.oneofus.eu/pt-pt/
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Maximiliano Maria Kolbe nasceu no 

dia 8 de Janeiro de 1894, na Polónia, 

e foi batizado com o nome de Raimun-

do.  

 

A sua família era pobre, de humildes 

operários, mas muito rica em espiritua-

lidade.  

 

Ingressou no Seminário franciscano da 

Ordem dos Frades Menores Conven-

tuais aos treze anos de idade, logo 

demonstrando a sua verdadeira voca-

ção. No colégio, foi um estudante bri-

lhante e ativo.  

 

Na época, manifestou o seu zelo e 

amor pela virgem Maria fundando o 

apostolado mariano "Milícia da Imacu-

lada".  

 

Concluiu os estudos em Roma, onde 

foi ordenado sacerdote, em 1918, e 

tomou o nome de Maximiliano Maria. 

 

Retornando para a sua pátria, lecionou 

no Seminário franciscano de Cracóvia. 

O carisma do apostolado de 

padre Kolbe foi marcado pelo 

amor infinito a Maria e pela pala-

vra: imprensa e falada.  

 

A partir de 1922, com poucos 

recursos financeiros, instalou uma 

tipografia católica, onde editou 

uma revista mariana, um diário 

semanal, uma revista mariana 

infantil e uma revista em latim 

para sacerdotes.  

 

Os números das tiragens dessas 

edições eram surpreendentes. 

Mas ele precisava de algo mais, 

por isso instalou uma emissora de 

rádio católica.  

 

Chegou mesmo a estender suas 

atividades apostólicas até o 

Japão. 

 

O seu objetivo era conquistar o 

mundo inteiro para Cristo por 

meio de Maria Imaculada. 

 

Mas teve de voltar para a Polónia 

e cuidar da direção do seminário 

e da formação dos novos religio-

sos no inicio da Segunda Guerra 

Mundial.  

 

Em 1939, as tropas nazis toma-

ram a Polónia.  

 

Padre Kolbe foi preso duas vezes. 

A última e definitiva foi em feverei-

ro de 1941, quando foi enviado 

para o campo de concentração de 

Auschwitz. 

 

Em Agosto de 1941, quando um 

prisioneiro fugiu do campo, como 

punição foram sorteados e conde-

nados à morte outros dez prisio-

neiros.  

 

Um deles, Francisco Gajowniczek, 

começou a chorar e, em alta voz, 

declarou que tinha mulher e filhos.  

 

Padre Kolbe, o prisioneiro n. 

16.670, solicitou ao comandante 

para ir em seu lugar e ele concor-

dou. 

 

Todos os dez, despidos, ficaram 

numa pequena, húmida e escura 

cela subterrânea, para morrer de 

fome e sede. Depois de duas 

semanas, sobreviviam ainda três 

com padre Kolbe.  

 

Então, foram mortos com uma inje-

ção venenosa, para desocupar o 

lugar no dia 14 de Agosto de 1941. 

 

Foi beatificado em 1971 e canoni-

zado pelo papa João Paulo II em 

1982.  

O papa chamou-o de "padroeiro do 

nosso difícil século XX".  

Na cerimónia de canonização 

estava presente o sobrevivente 

Francisco Gajowniczek, e deu um 

testemunho do heroísmo daquele 

que se ofereceu para morrer no 

seu lugar. 

Santo MAXIMILIANO KOLBE 

facebook.com/IgrejaMatrizdeLagoa 
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50 ANOS DE SACERDOTE 
 
O pároco e o conselho Pastoral 

querem agradecer à Camara Muni-

cial e Junta de Freguesia pelo 

apoio prestado nas comemorações 

dos 50 anos de sacerdote do Pe. 

José Francisco Borges Pires. 

De igual modo agradecem a todas 

as pessoas que contribuíram e 

colaboraram com esta merecida e 

bonita efeméride. 

 
 
40 ANOS LEGIÃO MARIA 
 
No dia 29, o Movimento da Legião 

de Maria encerra as comemora-

ções dos 40 anos de atividade na 

nossa Diocese, na Igreja Matriz, 

na Eucaristia das 20h00 

 
 
CORTEJO DE OFERENDAS 
 
No dia 3 de Julho, pelas 20h30, no 

Salão Paroquial, realiza-se uma 

reunião para programar o cortejo 

de oferendas deste ano, cujo tema 

é as quatro estações. 

 

MISSA DAS 18H AO DOMINGO 

 

De 23 de Junho a 29 de Setembro 

não haverá missa às 18h00 na 

Igreja Matriz de Lagoa. 

INSCRIÇÕES CATEQUESE 
 
As Inscrições para o primeiro ano 

de  catequese serão feitas no 

Arquivo Paroquial (quartas e sextas 

das 17h00 às 19h00) durante do 

mês de Julho. Os interessados 

deverão trazer uma foto tipo BI, 

fotocopia do Cartão de cidadão da 

criança e uma certidão de batismo, 

apenas nos casos em que o sacra-

mento foi celebrado fora de Santa 

Cruz. 

Mais se informa que quem aban-

donou a catequese e está inte-

ressado em voltar deverá renovar 

a sua inscrição no mesmo período. 

BANCO  DE CATECISMOS 
 
Tal como aconteceu no ano transato 

quem quiser doar catecismos que já 

não são necessários para nenhum 

membro da família poderá faze-lo 

na MULTITECA, para depois 

emprestarmos os mesmos a crian-

ças e adolescentes da nossa Cate-

quese Paroquial. 

Este gesto de partilha, que inicia-

mos no ano passado, possibilitou a 

alguns catequizantes da nossa 

comunidade a terem acesso ao 

catecismo durante o tempo de cate-

quese. 

INFORMAÇÕES 

É tempo de matriculas para o próximo ano escolar, por isso, apelamos a 

todas as famílias cristãs católicas á matricula dos seus filhos nas aulas de 

Religião Moral e Católica, por se tratar de um complemento importante à 

formação da Humana e espiritual dos mais novos. 

JÁ MATRICULOU O SEU FILHO EM  RELIGIÃO E MORAL? 

NOVO ANO CATEQUETICO 2013/2014 


