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BOLETIM PAROQUIAL DE SANTA CRUZ Ano V- N° 36- JANEIRO de 2015 

FESTA DE NOSSA SENHORA DA ESTRELA 

PROGRAMA 

DIA 30 I Sexta-feira 

20h30 BENÇÃO DAS CANDEIAS 
Ermida Nossa Senhora Cabo 

20h45 PROCISSÃO DAS CANDEIAS 

Itinerário: Ermida de Nossa Senhora 
do Cabo - Rua Estrela D'Aiva- Aveni
das Poças Falcão - Rua Almeida Gar
rett - Largo D. João III - Rua General 
Bernardo da Câmara - Rua Dr. Filome
na da Câmara - Rua D. Manuel Medei
ros Guerreiro - Avenida Gaspar Fru
tuoso - Igreja Matriz. 

22h00 CONCERTO DA FILARMÓNI
CA ESTRELA D'ALVA COM A PAR
TICIPAÇÃO DO GRUPO DE CANTA
RES SANTA CRUZ. Salão Paroquial 

DIA 31 I Sábado 

20h00 CANTAR ÀS ESTRELAS 

Concentração na Praça de Nossa 
Senhora do Rosário Itinerário: Rua Dr. 
Herculano A. Ferreira - Rua Almeida 
Garrett - Largo D. João III - Rua 
General Bernardo da Câmara - Rua 
Dr. Filomena da Câmara - Rua D. 
Manuel Medeiros Guerreiro - Avenida 
Gaspar Frutuoso -; Igreja Matriz. 

20h30 CANTAR ÀS ESTRELAS 
Praça da Republica 

DIA 01 I Domin o 

11 H30 MISSA SOLENENE 
Filarmónica Estrela D'Aiva 
Igreja Matriz 

12h30 PROCISSÃO 

Itinerário: Igreja Matriz- Avenida Gas
par Frutuoso - Rua D. Manuel Medei
ros Guerreiro - Rua Dr. Filomena da 
Câmara - Rua General Bernardo da 
Câmara - Largo D. João III - Rua 
Almeida Garrett- Avenidas Poças Fal
cãà - Rua Estrela D'Aiva - Ermida de 
Nossa Senhora do Cabo. 

17h00 TERÇO MEDITADO 
Ermida Nossa Senhora Cabo 

18HOO MISSA 
Ermida Nossa Senhora Cabo 

Nos últimos anos, foi brotando a vonta
de de dar maior coesão e brilho à Festa 
de Nossa Senhora da Estrela, por parte 
das três instituições que promoviam, 
quase que isoladamente, momentos da 
festa. 

Este ano, da vontade floriu uma parce
ria entre a Paróquia de Santa Cruz, a 
Filarmónica Estrela D'Aiva e a Câmara 
Municipal de Lagoa. 

Com efeito, o programa sofre algumas 
alterações em relação ao que era habi
tual, sem perder o espírito da festa, 
procuramos inovar. 

Nada é para sempre, por isso estas 
alterações serão alvo de avaliação 
após as festas e se necessário for 
ajustadas à melhor vontade da comuni
dade. 

Na verdade, a festa é das pessoas e 
para as pessoas por isso não basta a 
intenção e o esforço das instituições é 
necessário que todos se envolvam na 
mesma. 

Assim sendo, fica o apelo à participa
ção nos vários momentos do programa 
e um desafio a todas as famílias: colo
quem uma estrela na porta, janela ou 
varanda das suas casas. 

Nas ruas por onde passam o cortejo e 
as procissões haja colchas nas janelas, 
estrelas. flores e familiares e amigos de 
outras paragens para fazerem festa 
connosco. 

Se todos fizerem a sua parte, termos 
um festa de Nossa Senhora da Estrela 
com maior brilho. 

A ALEGRIA DO EVANGELHO 

Data: 

Tema: 

Local: 
Moderador: 

Oradores: 

Escola de Fonnaçlo CristA da Ouvidoria de Lagoa 

24 de Fevereiro de 2015 
TODO O POVO DE DEUS ANUNCIA O EVANGELHO 
Santa Cruz (Salão Paroquial) 
Pe. Nuno Maiato 
Pe. Paulo Vieira e Odete Cabral 

BOLETIM COM O PATROCINIO DA TIPOGRAFIA ESPERANÇA 
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Janeiro 2015 

A CARTA DE UMA JOVEM COM CANCRO AO PAPA FRANCISCO 

Querido Papa Francisco: 

Meu nome é Cristiana Sesé de Lucia, 
tenho 17 anos e escrevo-lhe de 
Madrid, Espanha. 

A Minha vida era como a de qualquer 
Jovem da minha idade, até o último 
mês de abril, quando, no dia 4, fui 
diagnosticada com sarcoma de Ewing, 
ou seja, cancro nos ossos. Ele estava 
localizado na região central do fêmur 
direito. Depois dos primeiros momen
tos de preocupação, a minha família e 
eu decidimos colocar-nos nas mãos de 
Deus e dos médicos. 

Para retirar o osso com tumor, opera
ram-me no dia 8 de agosto, substituin
do-o por uma prótese. Atualmente, 
caminho com muletas e estou muito 
melhor. Tenho forças para seguir 
adiante. Voltarão a operar-me para 
tirar a prótese e fazer um enxerto de 
osso, para que eu volve a ter uma cer
ta normalidade. 

O começo não foi fácil, mas sempre 
recebi o apoio de Jesus, que sinto 
muito presente na minha vida. Fizeram 

uma corrente de oração por mim e pela 
minha família, e isso também nos 
reconfortou sempre. 

Este cancro limitou-me fisicamente, 
razão pela qual agora preciso de ajuda 
constante; mas não parei de rezar, de 
estudar ou de levar uma vida normal, 
sobretudo graças ao esforço de toda a 
minha família tão cristã. 

Também foi fundamental, neste meses, 
o meu grupo de jovens, que me ajudou 
a confiar ainda mais no Senhor, e repi
to muitas vezes ao dia: "Quando Deus 
quiser, como Deus quiser, onde 
Deus quiser'. 

Ele permite a doença e, portanto, a 
minha, mas também dá a cura e, ape
sar de tudo, não posso deixar de me 
sentir privilegiada. Ofereço a 
minha doença ao Senhor e coloco o 
meu sofrimento diante da cruz. 

Sinto Deus em mim e sei que Ele me 
busca em cada esforço que preciso de 
fazer em cada dia. Em cada gesto da 
minha família, das minhas amigas, dos 
meus professores, o Senhor me sus-

tenta para não cair e para que, algum 
dia, eu possa dizer que tudo serviu 
para eu ser mais forte e ser testemu
nho, para anunciar Jesus aos outros. 

No futuro, eu gostaria de poder ajudar 
para as pessoas que passam por situa
ções parecidas com a minha. 

No próximo dia 30 de novembro, rece
berei o sacramento da Confirmação, 
junto com 18 jovens da minha idade. 
Peço ao Senhor, com todas as minhas 
forças, ainda que esteja fraca devido à 
minha doença, que o Espírito Santo me 
ilumine, para que eu seja testemunha 
da fé e refletir Jesus ao longo da minha 
vida. 

Com humildade lhe peço, Santidade, a 
sua bênção para este jovens entusias
mados com esse passo tão importante 
rumo a Deus. Muito obrigada pela sua 
vida, Papa Francisco. Como o senhor 
nos ensinou, eu rezo pelo senhor - e, 
por favor, reze por mim também. 

Cristina . 

A RESPOSTA DO PAPA FRANCISCO À JOVEM COM CANCRO 

Cara Cristina: 

Foi uma alegria muito grande receber 
sua carta do último dia 20 de novem
bro. Que o Senhor lhe retribua esta 
delicadeza. Fez-me muito bem perce
ber a fortaleza com que você está 
enfrentando este período da sua vida, 
certamente especial: são momentos 
difíceis. 

Por favor, não desanime! A doença, se 
a olharmos com espírito de fé, é uma 
escola. Nela, aprendemos a conhecer 
profundamente o coração de Deus, 
que transborda de ternura. Aprende
mos a conhecer os outros, pois, quan
do o vento sopra a favor, tudo fala de 
sorrisos e felicitações. Mas é em meio 
à dor que descobrimos onde estão os 
autênticos amigos e as pessoas que 
nos amam de verdade. 

Finalmente, ainda que não menos 
importante, na doença aprendemos a 
conhecer-nos melhor e percebemos 
que o Senhor não nos abandona, e 

sim nos dá uma série de recursos inte
riores para enfrentar a adversidade, 
que inclusive nós mesmos chegamos a 
nos maravilharmos. 

Se a tudo isso, como você me conta na 
carta, acrescentamos que há poucos 
dias você recebeu a luz do Espírito 
Santo no sacramento da Confirmação, 
melhor ainda! Que este dom de Deus a 
ajude a ser uma cristã melhor e uma 
mulher cada dia mais corajosa, que 
olhe para a vida sem complexos. Você 
bem sabe que Deus nunca vai lhe 
falhar. 

Eu lhe garanto que você pode contar 
com a minha proximidade e minha ora
ção. Vou orar . por você, pedirei ao 
Senhor que continue lhe ajudando e 
que aumente este entusiasmo e esta 
confiança que sua carta demonstra . 
Você, por outro lado, não se esqueça 
de rezar por mim: sozinha, mas tam
bém com a sua família e - por que 
não? - com os amigos que você 
conheceu na paróquia de Sant'Ana e 

no colégio Sagrada Família. Não dei
xem que lhes roubem a alegria! 

Mande uma saudação minha aos 
médicos que cuidam de você. Tenho 
certeza de que eles darão o melhor de 
si o seu tratamento. Uma saudação 
também aos seus pais, Maria Jesús e 
Ernesto, às suas irmãs, Begoiia e Ire
ne, aos seus professores e ao seu 
pároco, o Pe. Ángel. 

Neste Natal que se aproxima, eu lhe 
desejo que sejam dias repletos da 
graça e da alegria de Deus, e que 
você os viva muito unida a São José e 
a Nossa Senhora. Prepare-se para 
receber Jesus com o mesmo amor 
com que eles o receberam. 

Que Jesus a abençoe e Nossa Senho
ra cuide de você. E, por favor, reze por 
mim. 

Com carinho, 
Francisco 
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6 FEVEREIRO 2015 
20h00 Eucaristia e 20h30 Adoração Eucarística 

ano da vida 
consagrada 

IRMÃS REPARADORAS MISSIONÁRIAS 

DA SANTA FACE 

Carisma e Missão: 
Constam de 2 dimensões: a reparação expiadora, 

sendo oferta permanente com Jesus Redentor e 

Maria, junto à Cruz, pela salvação do mundo e o 

apostolado missionário da misericórdia. Sem obras 

próprias, procuramos penetrar todos os meios para 

os evangelizar, através da catequese, em missões 

paroquiais, em cadeias e hospitais, na assistência 

aos pobres ao domicíl io, em obras sociais, em casas 

de reti ro. 

R. Frei Manuel, 35-A 

9500-315 PONTA DELGADA 

santafaceportugal.blogspot.pt 

A NOSSA PARÓQUIA EM NUMEROS 

Janeiro 2015 

« Quem julga as pessoas, 
não tem tempo para ama-las.>> 

BEATA TERESA DE CALCUTÁ 

BATISMOS 

16.11.2014 Moisés Tavares Aguiar 

07.12.2014 Leandro Miguel Tavares Silva 

14.12.2014 Lucas Cabral Sousa 

21.12.2014 Gonçalo Martins Rocha 

21.12.2014 Henrique Teves Carreiro 

25.12.2014 Rafael de Medeiros Alcaidinho 

ÓBITOS 

25.11.2014 Virgínia Gouveia Machado 

19.12.2014 Hermano da Ponte Branquinho 

29.12.2014 José Ventura 

2014 JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Batizados 01 03 01 05 04 02 05 06 03 01 05 36 
Óbitos 08 04 03 03 01 01 01 03 03 01 02 30 
Crismas 34 34 
Matrimónios 01 01 04 01 01 08 
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INFORMAÇÕES 

NOVO CONSELHO ECONÓMICO 
O Conselho para os Assuntos Económico de cada Paroquia 

deve renovar-se de três em três anos segundo as orienta

ções diocesanas. 

Assim sendo, havendo necessidade de o fazê-lo, foram 

nomeados, pelo senhor Bispo, os senhores: António 
Augusto Soares Ponte, Carlos Alberto Arruda Oliveira, 

Laudalino Sousa Almeida, Ruben Miguel Branco Mar

ques, Sérgio Paulo Botelho Costa, para o Triénio de 

2015/18. 

ENCONTROS VOCACIONAIS 
Uma equipa de religiosos da CIRP, promove nos dias 21 e 

24 de janeiro, vários encontros vocacionais com as crianças 

e adolescentes da nossa catequese no âmbito do Ano da 

Vida Consagrada que se assinala este ano. 

MALASSADAS 
Com o aproximar das festividades do Carnaval, retomamos 

a venda das malassadas em favor da Catequese. Recorda

mos que dinheiro obtido com esta venda destina-se sobretu

do à compra das Bíblias que anualmente ofereceremos às 

crianças do4° ano por ocasião da Festa da Palavra. 

FORMAÇÃO LEGIONÁRIOS 
Os animadores (oficiais) da grupo juvenil da Legião de 

Maria da Matriz.de Santa Cruz participam numa formação, a 

nivel de ilha, no dia 24 de janeiro. Rezemos por eles. 

RETIRO ANUAL MRSM 
O irmão mestre e colaboradores do nosso rancho partici

pam no retiro anual dos Romeiros de São Miguel no último 

domingo de janeiro dia 25. Rezemos por eles. 

RETIRO ESPIRITUAL CLERO 
O nosso pároco participa no retiro anual do clero de 26 a 

30 de Janeiro. Por este motivo não haverá missa nestes 

dias. Rezemos por ele. 

JE SUIS FRANCISCO 

Janeiro 2015 

ROMARIAS QUARESMAIS 
As inscrições para as Romarias devem ser feitas no Arquivo 

Paroquial ou com o irmão Mestre. 

HOMENS de 20 a 30 de janeiro 

SENHORAS de 17 de janeiro a 2 de fevereiro. 

Após estas datas não serão aceites mais inscrições. 

CURSILHO CRIST ANO ADE 
Em fevereiro alguns Homens e Senhoras da nossa Paróquia 

participam num Cursilho de Cristandade. Do dia 5 ao dia 8 os 

Homens e de dia 12 ao dia 15 as Senhoras. Rezemos por 
eles. 

CINZAS 
No dia 18 de fevereiro os católicos assinalam o inicio da Qua

resma, com um dia de jejum e abstinência. Neste dia deve

mos participar na Eucaristia com a imposição das Cinzas que 

na nossa Paróquia será ás 20h00, na Igreja Matriz .. 

CUlTO 2015 

O Conselho para os Assuntos Económicos e a Comissão de 

Festas, irão efetuar a distribuição (nos dias 21 e 22 de feve

reiro) e recolha (nos dias 29 de fevereiro e 1 de março) dos 

envelopes para que cada família possa fazer o seu do contri

buto anual (Culto) para a paróquia. 

Todos sabemos das dificuldades que as famílias, cada uma à 
sua medida, estão a enfrentar atualmente, por isso apelamos 

que cada família contribua com o que for possível, porque sem 

estes donativos, torna-se inviável assegurar as despesas cor

rentes da nossa comunidade paroquial. 

Informamos que quem pretender recibo para efeitos fiscais, 

deverá requere-lo no Cartório Paroquial às 3a e 5a das 17h00 
às 19h00. 

A bordo do avião onde viajava para as Filipinas, quando questionado por um jornalista francês sobre a liberdade religiosa e os 

limites da liberdade de expressão o Papa disse: 

"A liberdade religiosa e a liberdade de expressão são ambos direitos fundamentais. Não se pode matar em nome de 

Deus. Matar em nome de Deus é uma aberração." 

"Temos a obrigação de dizer a verdade abertamente, mas sem ofendermos. É verdade que não devemos reagir com vio

lência, mas se o dr. Gasbarri, que é um grande amigo, ofender a minha mãe, deve estar preparado para levar um soco. É 

normal. Não se pode provocar, não se pode insultar a fé dos outros. Não se pode ridicularizar a religião dos outros" 
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