
BOLETIM COM O PATROCINIO DA TIPOGRAFIA ESPERANÇA  

BOLETIM PAROQUIAL DE SANTA CRUZ   Ano IV -  Nº 29 - MAIO de 2014 

TERÇO 

PROCISSÃO DE VELAS 

Durante todo ano reza-se o terço na Igreja Matriz 
antes das Eucaristias de terça a sábado. 
 
No entanto, no mês de Maio, apelamos a todos os 
paroquianos a uma maior participação na recitação 
comunitária do terço que acontece ás 18h30 de terça 
a sexta e ás 19h30 ao sábado. 

No dia 12 de Maio, segunda-feira, teremos  Eucaris-
tia às 20h00. Após a Eucaristia sairemos em procis-
são de velas para a zona norte da nossa Paróquia. 
 
O itinerário será: Igreja Matriz » Avenida Gaspar 
Frutuoso » Largo do Teatro » Rua D. Manuel Guer-
reiro » Palmeira » Rua Pe. Agostinho Inácio Macha-
do » Travessa da Longueira » Longueira » Estrada 
Regional » Rua de Santo António » Rua do Cima » 
Palmeira » Rua D. Manuel Guerreiro » Largo do Tea-
tro » Avenida Gaspar Frutuoso » Igreja Matriz»  

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES 

Pai Santo, que a todos nos chamas: 

Das casas e das famílias, 

Das escolas e das paróquias, 

Dos movimentos e dos grupos, 

Para sermos um só corpo em Jesus Cristo 

E vivermos segundo o Espírito da verdade; 

Faz de nós autênticos discípulos, 

No matrimónio, no Sacerdócio, 

na vida Consagrada, 

Na missão e no serviço, 

Ao encontro do outro 

para  unificar a nossa existência 

E testemunhar a alegria 

e a beleza do Evangelho. 

Ámen. 
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CANONIZAÇÃO DE JOÃO XXIII E DE JOÃO PAULO II 

No centro deste domingo, que encerra a 

Oitava de Páscoa e que São João Paulo 
II quis dedicar à Misericórdia Divina, 
encontramos as chagas gloriosas de 

Jesus ressuscitado. 

Já as mostrara quando apareceu pela 
primeira vez aos Apóstolos, ao anoitecer 
do dia depois do sábado, o dia da Res-
surreição. Mas, naquela noite – como 
ouvimos –, Tomé não estava; e quando 
os outros lhe disseram que tinham visto o 
Senhor, respondeu que, se não visse e 
tocasse aquelas feridas, não acreditaria. 
Oito dias depois, Jesus apareceu de novo 
no meio dos discípulos, no Cenáculo, 
encontrando-se presente também Tomé; 
dirigindo-Se a ele, convidou-o a tocar as 
suas chagas. E então aquele homem 
sincero, aquele homem habituado a verifi-
car tudo pessoalmente, ajoelhou-se dian-
te de Jesus e disse: «Meu Senhor e meu 

Deus!» (Jo 20, 28). 

Se as chagas de Jesus podem ser 
de escândalo para a fé, são também 
a verificação da fé. Por isso, no corpo de 
Cristo ressuscitado, as chagas não desa-
parecem, continuam, porque aquelas 
chagas são o sinal permanente do amor 
de Deus por nós, sendo indispensáveis 
para crer em Deus: não para crer que 
Deus existe, mas sim que Deus é amor, 
misericórdia, fidelidade. Citando Isaías, 

São Pedro escreve aos cristãos: «pelas 
suas chagas, fostes curados» (1 Ped 2, 

24; cf. Is 53, 5). 

São João XXIII e São João Paulo 
II tiveram a coragem de contemplar as 
feridas de Jesus, tocar as suas mãos 
chagadas e o seu lado trespassado. Não 
tiveram vergonha da carne de Cristo, 
não se escandalizaram d’Ele, da sua 
cruz; não tiveram vergonha da carne do 
irmão (cf. Is 58, 7), porque em cada pes-
soa atribulada viam Jesus. Foram dois 
homens corajosos, cheios da parresia do 
Espírito Santo, e deram testemunho da 
bondade de Deus, da sua misericórdia, à 
Igreja e ao mundo. 

Foram sacerdotes, bispos e papas do 
século XX. Conheceram as suas tragé-
dias, mas não foram vencidos por elas. 
Mais forte, neles, era Deus; mais forte 
era a fé em Jesus Cristo, Redentor do 
homem e Senhor da história; mais forte, 
neles, era a misericórdia de Deus que se 
manifesta nestas cinco chagas; mais 
forte era a proximidade materna de 
Maria. 

Nestes dois homens contemplativos das 
chagas de Cristo e testemunhas da sua 
misericórdia, habitava «uma esperança 
viva», juntamente com «uma alegria 
indescritível e irradiante» (1 Ped 1, 3.8). 

A esperança e a alegria que Cristo 
ressuscitado dá aos seus discípulos, 
e de que nada e ninguém os pode 
privar. A esperança e a alegria pas-
cais, passadas pelo crisol do despo-
jamento, do aniquilamento, da proxi-
midade aos pecadores levada até ao 
extremo, até à náusea pela amargura 
daquele cálice. Estas são a esperan-
ça e a alegria que os dois santos 
Papas receberam como dom do 
Senhor ressuscitado, tendo-as, por 
sua vez, doado em abundância ao 
Povo de Deus, recebendo sua eterna 
gratidão. 

Esta esperança e esta alegria respi-
ravam-se na primeira comunidade 
dos crentes, em Jerusalém, de que 
falam os Actos dos Apóstolos (cf. 2, 
42-47), que ouvimos na segunda 
Leitura. É uma comunidade onde se 
viveo essencial do Evangelho, isto é, 
o amor, a misericórdia, com simplici-
dade e fraternidade. 

E esta é a imagem de Igreja que o 
Concílio Vaticano II teve diante de 
si. João XXIII e João Paulo 
II colaboraram com o Espírito Santo 
para restabelecer e actualizar a Igre-
ja segundo a sua fisionomia originá-
ria, a fisionomia que lhe deram os 
santos ao longo dos séculos. Não 
esqueçamos que são precisamente 
os santos que levam avante e fazem 
crescer a Igreja. Na convocação do 
Concílio, São João XXIII demonstrou 
uma delicada docilidade ao Espírito 
Santo, deixou-se conduzir e foi para 
a Igreja um pastor, um guia-guiado, 
guiado pelo Espírito. Este foi o seu 
grande serviço à Igreja; por isso gos-
to de pensar nele como o Papa da 

docilidade ao Espírito Santo. 

Neste serviço ao Povo de Deus, São 
João Paulo II foi o Papa da família. 
Ele mesmo disse uma vez que assim 
gostaria de ser lembrado: como o 
Papa da família. Apraz-me sublinhá-
lo no momento em que estamos a 
viver um caminho sinodal sobre a 
família e com as famílias, um cami-
nho que ele seguramente acompa-
nha e sustenta do Céu. 

Que estes dois novos santos Pasto-
res do Povo de Deus intercedam pela 
Igreja para que, durante estes doisa-
nos de caminho sinodal, seja dócilao 
Espírito Santo no serviço pastoral à 
família. Que ambos nos ensinem a 
não nos escandalizarmos das chagas 
de Cristo, a penetrarmos no mistério 
da misericórdia divina que sempre 
espera, sempre perdoa, porque sem-
pre ama. 

Praça de São Pedro 
27 de Abril de 2014 

HOMILIA DO PAPA FRANCISCO   

http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/index_po.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_po.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_po.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/index_po.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_po.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_po.htm
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www.leigos.pt 
 
A propósito da semana da vida, sugerimos 
este mês o sitio na internet da Comissão Epis-
copal do Laicado e Família. 
 
Neste sitio podemos conhecer melhor a origem 
e propostas de reflexão e oração para este não 
para Semana da Vida. 
 
Podemos encontrar ainda as mais diversas 
Reflexões, Noticias e Documentos sobre esta 
estas realidades fundamentais da Igreja que 
são o laicado e a Família. 

ÓBITOS 

01.03.2014 - Maria do Rosário. 94 anos. 

10.03.2014 - António Serafim Almeida. 78 anos. 

21.03.2014 - João Francisco M. Eleutério. 46 anos 

07.04.2014 - Maria de Lurdes. 84 anos. 

17.04.2014 - Maria Celeste A. R. Melo. 66 anos. 

19.04.2014 - Alfredo Furtado. 88 anos. 

BATISMOS 

19.04.2014 – David Gomes Bilhete. 
Filho de Filipe Domingues Medeiros Bilhete   
             Patrícia da Conceição Gomes Bilhete. 

03.05.2014 – Eva Dias Teles. 
Filha de Nuno Filipe Sousa Teles  
              Délia de Jesus Almeida Dias Teles. 

04.05.2014 – Irina Almeida Baganha. 
Filha de Artur Manuel Costa Baganha  
             Sidónia Conceição Almeida Baganha. 

04.05.2014 – Yasmin Silva Raposo. 
Filha de José António Medeiros Raposo 
             Sandra de Jesus Silva M. Raposo. 

04.05.2014 – Kiara Arruda Sousa 
Filha de Ricardo Manuel Medeiros Sousa 
              Lúcia de Fátima Pimentel Arruda. 

04.05.2014 – Matilde Almeida Ponte. 
Filha de Manuel Guilherme Flora Ponte   
             Tânia Margarida Almeida Ponte. 

MATRIMONIO 

26.04.2014 – Bruno Miguel Arruda Guerreiro e Fabiana de Jesus Arruda Medeiros. 
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INFORMAÇÕES 

AZEITE 

Na última semana algumas pessoas da nossa comu-

nidade, sabendo que havia necessidade de azeite 

para a lamparina do Santíssimo Sacramento, ofere-

ceram 8 garrafas para o efeito. O nosso muito obriga-

do! 

 

SENHOR SANTO CRISTO 

No Domingo da Festa do Senhor Santo Cristo dos 

Milagres, dia 25 de Maio não haverá Eucaristia ás 

18h00 na Igreja Matriz. 

 

MISSA DAS 18H00 DE DOMINGO 

De Junho a Setembro do corrente ano não haverá 

Eucaristia das 18h00 na Igreja Matriz. No dia 5 de 

Outubro, inicio do novo ano pastoral retomaremos a 

celebração da eucaristia neste horário. 

 

INSCRIÇÕES PARA O PRÉ ESCOLAR 

A Escola Básica e Integrada de Lagoa informa que 

as inscrições, para o ano letivo 2014.2015, do Pré 

Escolar acontecem de 15 de Maio a 15 de Junho de 

2014 nos serviços administrativos da EBI de Lagoa. 

 

CANDIDATURAS AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

A Escola Básica e Integrada de Lagoa informa que 

as candidaturas para a ação social escolar para 

2014/2015 acontecem até ao dia 30 de Maio de 2014 

nos serviços administrativos da EBI de Lagoa. 

 

Na oitava da canonização João Paulo II, A Pastoral Juve-
nil dos Açores assinala os 23 anos da sua memorável 
visita aos Açores com a celebração do Dia Mundial da 
Juventude. 
 

No domingo será recriada a visita de São João Paulo II  á  
cidade de Ponta Delgada. 
 

Todos estão convidados para esta celebração jovens e 
menos jovens. 

DMJ 2014 

“O evangelho não muda,  
nós é que mudamos e aperfeiçoamos  
a nossa compreensão sobre ele.” 
                                                                                                                    
Papa João XXIII      


