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DIAS HORÁRIOS CELABRAÇÕES 

24.12.13 
18h00 Lar  de Santo António  
22h00 Remédios  

Natal do Senhor  
Bênção dos Meninos Jesus 

25.12.13 
00h00 Matriz  de Lagoa 
18h00 Matriz de Lagoa 

Natal do Senhor  
Bênção dos Meninos Jesus 

28.12.13 
29.12.13 

Habituais  
Sagrada Família  
Bodas de Prata e de Ouro 
Consagração das Famílias 

31.12.13  
17h30 Lar  de Santo António  
19h00 Remédios   
20h30 Matriz de Lagoa 

Missa Solene  
Te Deum 

01.01.14 18h00 Matriz  de Lagoa Santa Maria  Mãe de Deus 

04.01.14 
05.01.14 

Habituais  Epifania do Senhor  

11.01.14 
12.01.14 

Habituais  
Batismo do Senhor  
Batismos  



Dezembro  2013  
Matriz de Lagoa 

O Papa concedeu uma entrevista 

ao jornal italiano ‘La Stampa’, 

publicada a 15 de Dezembro, em 

que fala do seu primeiro Natal no 

Vaticano e responde, entre outras 

questões, às acusações de 

“marxismo” de que foi alvo. 

 

“O Natal fala de ternura e de espe-

rança. Deus, ao encontrar-se con-

nosco, diz-nos duas coisas. A 

primeira é: tenham esperança. 

Deus abre sempre as portas, nun-

ca as fecha, é o pai que nos abre 

as portas. A segunda: não tenham 

medo da ternura”, afirma. 

Segundo Francisco, quando a Igreja 

se esquece da ternura e da esperan-

ça torna-se “fria” e enreda-se em 

“ideologias”. 

 

O Papa lembra os cristãos que pas-

sam por “dificuldades” na terra onde 

Jesus nasceu e confirma que está a 

preparar uma viagem à Terra Santa 

para se encontrar com o seu “irmão 

Bartolomeu, patriarca de Constanti-

nopla” (Igreja Ortodoxa), nos 50 

anos de um encontro idêntico, entre 

Jerusalém, então entre o Papa Pau-

lo VI e o patriarca Atenágoras. 

 

Jorge Mario Bergoglio, eleito como 

sucessor de Bento XVI a 13 de mar-

ço, vai celebrar o seu primeiro Natal 

no Vaticano num mundo “afetado 

pelas guerras” e pela fome, preocu-

pações presentes nas suas últimas 

intervenções, que lhe valeram acu-

sações de “marxismo” por parte de 

setores conservadores dos Estados 

Unidos da América. 

 

“A ideologia marxista está errada, 

mas conheci durante a minha vida 

muitos marxistas que eram boas pes-

soas e por isso não me sinto ofendi-

do”, observa. 

 

O Papa mostra-se “surpreendido” com 

as críticas recebidas após a publicação 

da exortação apostólica ‘Evangelii Gau-

dium’ (a alegria do Evangelho), a res-

peito da passagem em que se pronuncia 

contra uma “economia que mata”. 

 

Francisco diz ter apresentado a 

“Doutrina Social da Igreja” numa 

“fotografia” sobre a situação atual, o que 

“não significa ser marxista”, e reafirma 

que não falou “desde o ponto de vista 

técnico. 

 

“Prometia-se que quando o copo esti-

vesse cheio, transbordaria e os 

pobres beneficiariam com isso. O que 

acontece, pelo contrário, é que quan-

do está cheio, o copo cresce, por 

artes mágicas, e nunca sai nada para 

os pobres”, explicou. 

 

O Papa renova os seus apelos à luta 

contra a fome e o desperdício de alimen-

tos, pedindo que todos se unam para 

“dar de comer” a quem precisa. 

 

“Que a esperança e a ternura do Natal 

do Senhor nos sacudam da indiferença”, 

apela. 

 

Francisco admite, por outro lado, que 

não sabe de onde surgiu a notícia de 

que iria criar mulheres cardeais, algo 

que descarta. 

 

“As mulheres na Igreja devem ser 

valorizadas, não clericalizadas. Os 

que pensam em mulheres cardeais 

sofrem um pouco de clericalismo”, 

afirma. 

 

A entrevista alude aos esforços de reno-

vação financeira na Santa Sé, frisando 

que “as comissões de supervisão 

estão a trabalhar bem”, mas deixa em 

aberto o futuro do Instituto para as 

Obras de Religião (IOR), o chamado 

‘banco’ do Vaticano. 

 

Relativamente à reforma da Cúria 

Romana, que tem sido discutida com a 

nova Comissão de Cardeais, o Papa 

adianta que as primeiras “sugestões 

concretas” vão ser entregues em feve-

reiro e que, durante as reuniões, se limi-

ta a escutar. 

 

“A reforma começa sempre por inicia-

tivas espirituais e pastorais, mais do 

que com mudanças estruturais”, 

declarou. 

 

Francisco diz que considera “prioritário” 

o diálogo ecuménico e destaca, a este 

respeito, o “ecumenismo de sangue”: 

“Nalguns países, matam cristãos por 

levarem consigo uma cruz ou por 

terem uma bíblia, e antes de os mata-

rem ninguém lhes pergunta se são 

anglicanos, luteranos, católicos ou 

ortodoxos”. 

 

A entrevista foi realizada no último dia 

10, na Casa de Santa Marta, e durou 

uma hora e 35 minutos.  

 

O Papa já tinha concedido uma entrevis-

ta à estação televisiva Globo, durante a 

sua visita ao Brasil, e outra às revistas 

jesuítas, em agosto, conduzida pelo 

padre Antonio Spadaro. 

 

Agencia Ecclesia  

PAPA DEIXA MENSAGEM DE TERNURA E ESPERANÇA 



ÓBITOS 

03.11.2013 José Francisco da Ponte Chora. 52 Anos. 

19.11.2013 Maria Santo Cristo Barbosa Pimentel. 59 Anos. 

22.11.2013 José Pimentel de Freitas. 72 Anos. 

28.11.2013 Maria do Rosário Pereira Couto. 79 Anos. 

BATISMOS 

03.11.2013 Alexandre Botelho Canha.  
Filho de Francisco da Silva Canha e  
              Saulina da Ponte Botelho Canha. 

24.11.2013 Bernardo Botelho Lindo.  
Filho de João António Ferreira Lindo e 
              Catarina de Fátima Cabral Botelho. 

Matriz de Lagoa 

 

NOVO HORÁRIO 
 

CARTÓRIO & ARQUIVO PAROQUIAL 
 

Terças e Quintas   
17h00 ás 19h00  

 

LOCAL: Centro Missionário (Junto ao Estádio de São Miguel) HORARIO: 20H30 - 22H00 

DIA TEMA FORMADOR 

08 Janeiro  2014 A PESSOA E OS SEUS DIREITOS Pe. Dr. Octávio Medeiros  

22 Janeiro  2014 OS PRINCÍPIOS  DOUTRINA SOCIAL IGREJA  Pe. Dr. José Júlio Rocha.  

ESCOLA DE FORMAÇÃO CRISTÃ I ENTRADA LIVRE 

O Secretariado Nacional de Liturgia disponibiliza, em formato 
digital (Excel, XML e ICS) a sua Agenda Litúrgica para o ano 
de 2014. 
 

Desta forma, é possível importa-la para o Calendário 
do Microsoft Outlook– ou outro programa – e por sua vez sin-
cronizar com o PDA. 
 

No sitio liturgia.pt explica-se os passos a seguir. 
 

Recomenda-se inicialmente fazer uma cópia do ficheiro de 
dados do Microsoft Outlook, para salvaguardar os seus dados. 



Dezembro 2013  
Matriz de Lagoa 

INFORMAÇÕES 

CONFISSÕES 
 

No dia 21 de Dezembro,  sábado que antecede 

a Solenidade do Natal, , estarão vários sacerdo-

tes, na Igreja Matriz, das 15H00 ás 17H00, para 

atender de confissão todos os que desejarem 

celebrar o sacramento da reconciliação. 

 

FESTA DO ADVENTO 
 

No dia 22 de Dezembro, IV Domingo do Adven-

to, decorrerá mais uma Festa de Advento. 

Toda a comunidade está convidada para esta 

matiné de convívio e partilha onde os grupos 

de catequese e grupos juvenis da Paroquia 

apresentam os seus trabalhos. 

 

BODAS MATRIMONIAIS 
 

No dia 29 de Dezembro,  dia da Sagrada Famí-

lia, nas eucaristias dominicais, todos os casais 

que celebraram 25 e 50 anos de matrimonio 

durante este ano de 2013 poderão renovar 

comunitariamente os seus votos matrimoniais. 

Os interessados deverão inscrever-se no 

Arquivo Paroquial. 

 

INFANCIA MISSIONARIA 
 

No dia 12 de janeiro, os grupos do 4º Ano de 

Catequese participaram no Dia da Infância Mis-

sionária,  no Centro Missionário do Sagrado 

Coração de Jesus. 

 

FESTA DA PALAVRA 
 

No dia 19 de Janeiro os catequizando do 4º 

Ano, celebraram a Festa da Palavra na Eucaris-

tia das 11H30. 

Nos fins de Semana do Tempo de Natal, das 16h30 às 20h30 

estará patente, no Centro Social Paroquial de Santa Cruz 

(Antiga Marisqueira) uma presépio  e várias Arvores de Natal 

em materiais reciclados elaboradas pelos vários grupos juvenis 

da nossa comunidade. 

Para além de apreciar estes trabalhos, poderá beber um chá, um 

licor e deliciar-se com algumas iguarias próprias deste temo festi-

vo, na Sala de Chá: «Mija Menino». 

A receita desta iniciativa será a favor dos vários grupos de 

Jovens para ajudar os nas suas atividades. 

Vamos valorizar o trabalho da nossa juventude visitando este 

espaço de exposição e convívio. 


