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SAGRADO 
LAUSPERENE 2015 
É chegado ao grande momento de reflexão e oração comuni
tária com Jesus Eucaristia e Palavra para retemperarmos 
forças e animo na caminhada quaresmal que estamos a 
fazer. Para nos ajudar a vivenciar este encontro connosco e 
com Deus, contamos com a presença e pregação dos padres 
Hélio Soares e Ricardo Tavares. 

TRIDUO 03/04/05 MARÇO 

19HOO Confissões 

20HOO Eucaristia 

SÁBADO 07 MARÇO 

19HOO 

20H30 

21H30 

22H30 

23H30 

Eucaristia Solene 

Irmãs São José de Cluny 
Grupo Jovens do Rosário 

Legião de Maria Juvenil 

MEJ Shalom 

Oração de Completas 

DOMINGO 08 MARÇO 

OOHOO Adoração Pessoal e Silenciosa 

01 HOO Rancho de Romeiros 

02HOO 

03HOO 

04HOO 

05HOO 

06HOO 

07h00 

08HOO 

Ruas da Zona Noroeste: Rua do Machado; 
Travessa do Machado; Arrudas ; Rua José 
Pacheco Vieira; Rua Estrela D'Aiva; Avenida 
Poças Falcão. 

Ruas da Zona Oeste: Rua Dr. Filomena da 
Câmara; Rua Almeida Garrett; Rua do 
Negrão; Rua José Moniz; Travessa Relvi
nha; Relvinha; Avenida do Mar. 

Ruas da Zona Este: Rua da Igreja; Praça 
da República; Rua do Poço; Rua do Meio; 
Rua da Santa Casa; Rua do Cabo da Vila; 
Rua da Quintã; Canada da Fita; Canada 
Larga. 

Ruas da Zona Norte: Avenida Gaspar Fru
tuoso; Rua O. Manuel Guerreiro; Rua Pe. 
Agostinho Inácio Machado; Rua do Cima; 
Longueira; Estrada Regional; Rua de Santo 
António; Rua do Jardim. 

Conselho Económico 
Comissão de Festas 

Curso de Cristandade 

Adoração Pessoal e Silenciosa 

DOMINGO 08 MARÇO 

09HOO Grupos de Ornamentação 

10HOO Oração de Laudes 

10H30 4°, 5° e 6° Anos de Catequese 

11H30 1°, 2° e 3° Anos de Catequese 

12H30 
Leitores 
Ministros Extraordinários da Comunhão 

13h30 Adoração Pessoal e Silenciosa 

14HOO 7° ao 1 oa Ano de Catequese 

15HOO Agrupamento1290- C.N.E. 

16HOO Grupo de Acólitos 

17h00 Oração de Vésperas 

17h30 Benção do Santíssimo Sacramento 

18HOO Eucaristia 

BOLETIM COM O PATROCINIO DA TIPOGRAFIA ESPERANÇA 
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«FELIZES OS MISER ICORDIOSOS, PORQUE ALCAÇARAM MISERICORDIAn (MT 5,7) 
. 

MENSAGEM DO BISPO DE ANGRA E ILHAS DOS AÇORES PARA A QUARESMA 2015 

«0 tempo chegou ao seu termo: O Rei
no de Deus está próximo: mudai de vida 
e acreditai na Boa Nova» (Me 1, 5). Foi 
com estas palavras que Jesus iniciou o 
Seu ministério público. Palavras muito 
oportunas para a caminhada quaresmal , 
que agora iniciamos, como momento 
especial da graça do Senhor, que vem 
ao nosso encontro, para transformar a 
nossa vida, com a Sua misericórdia, a 
máxima expressão do amor. 

«Ninguém jamais viu a Deus: o Filho 
Único, que está no seio do Pai, é que O 
deu a conhecer» (Jo 1, 18), precisamen
te como Deus-Amor, que é todo miseri
córdia. «Sede, pois perfeitos, como é 
perfeito o vosso Pai Celeste» (Mt 5, 48) 
- recomenda-nos Jesus. 

O caminho da perfeição humana é, pois, 
o do amor, que tem a sua máxima 
expressão na misericórdia, que é a 
capacidade de se "compadecer": 

. "padecer-com", isto é, ser capaz de se 
pôr no lugar do outro, assumindo a sua 
situação. Com Cristo e como Cristo, que 
não Se valeu da Sua condição divina, 
mas assumiu a nossa condição huma
na, sob a forma de servo, que dá a vida 
pelo bem de todos {cf Fil2, 6). 

O Papa Francisco recomenda continua
mente uma nova "saída" missionária da 
Igreja, para levar o Evangelho a todas 
as periferias existenciais {cf Exortação 
Apostólica , Evangelii Gaudium=EG, 
2013). O Santo Padre apresenta a ima
gem de uma Igreja sempre de "portas 
abertas", que acolhe e vai ao encontro 
das pessoas: 

- «corre o risco do encontro com o rosto 
do outro» (EG 88); 

- cultiva a «arte do acompanhamen
to» (EG 169); 
sabe «escutar, que é mais do que 
ouvir. .. (EG 171... ). 

«Escutar. .. é a capacidade do coração 
que torna possível a proximidade», sem 
a qual não existe um verdadeiro encon
tro com o outro, em atitude de «escuta 
respeitosa e compassiva» (EG 171 ). 

1.Na Sua Mensagem da Quaresma des
te ano, o Santo Padre insiste, precisa
mente, na luta contra a «globalização da 
indiferença». «Tempo de renovação 
para a Igreja, para as comunidades e 
para cada um dos fiéis, a Quaresma é, 
sobretudo, um "tempo favorável" de 

graça» (cf 2 Cor 6, 2). Deus nada nos 
pede, que antes não no-lo tenha dado: 
"nós amamos, porque Ele nos amou 
primeiro" ( 1 Jo 4, 19). Ele não nos olha 
com indiferença ... 

«Coisa diversa se passa connosco. 
Quando estamos bem e comodamente 
instalados, facilmente nos esquecemos 
dos outros ... : encontrando-me relativa
mente bem e confortável , esqueço-me 
dos que não estão bem. Hoje esta atitu
de egoísta de indiferença atingiu uma 
dimensão mundial tal que podemos falar 
de uma globalização da indiferença. 
Trata-se de um mal-estar que temos a 
obrigação, como cristãos, de enfren
tar» (Papa Francisco, Mensagem para a 
Quaresma =MQ2015). 

Que fazer para não nos deixarmos 
absorver por esta espiral de indiferen
ça? 

* «Em primeiro lugar, podemos rezar na 
comunhão da Igreja terrena e celeste. 
Não subestimemos a força da oração de 
muitos ( .. . )! Se humildemente pedirmos 
a graça de Deus e aceitarmos os limites 
das nossas possibil idades, então confia
remos nas possibilidades infinitas que 
têm de reserva o amor de Deus. E pode
remos resistir à tentação diabólica que 
nos leva a crer que podemos salvar-nos 
e salvar o mundo sàzinhos ( ... ). 

«A iniciativa 24 horas para o Senhor, 
que espero se celebre em toda a Igreja 
- mesmo a nível diocesano - nos dias 
13 e 14 de Março, pretende dar expres
são a esta necessidade de oração 
{Trata-se de ligar esta iniciativa ao tradi
cional "Laus-Perenne"). 

* «Em segundo lugar, podemos levar 
ajuda, com gestos de caridade, tanto a 
quem vive próximo de nós, como a 
quem está longe, graças aos inúmeros 
organismos da Igreja. A Quaresma é um 
tempo propício para mostrar este inte
resse pelo outro, através de um sinal -
mesmo pequeno, mas concreto - da 
nossa participação na humanidade, que 
temos em comum» (MQ2015). 

2. Nesse sentido, destinamos o fruto 
da Renúncia Quaresmal deste ano às 
populações da Ilha do Fogo (Cabo 
Verde), atingidas pelas consequên
cias de uma erupção vulcânica, que 
tem causado niuitos estragos mate
riais. Nós precisamos, mas não pode
mos esquecer quem precisa mais do 
que nós. 

Vamos procurar, ao longo desta Qua
resma, renunciar a algo, para que o 
resultado obtido até Domingo de 
Ramos constitua uma ajuda significa
tiva para as famílias sinistradas da 
Ilha do Fogo. No ano passado a 
Renúncia Quaresmal somou: Euros 
13. 426, 13 (treze mil quatrocentos e 
vinte e seis Euros e treze cêntimos). 
Não nos deixemos vencer em genero
sidade! Sejamos solidários e genero
sos ! 

Nesta caminhada quaresmal , vamos 
também ter presente a Semana da 
Caritas, de 2 a 8 de Março, com o lema: 
«Um só coração, uma só família huma
na». Ao longo dessa semana, haverá o 
Peditório Nacional da Caritas. Como 
sabemos, a Caritas é o serviço oficial da 
Igreja, em apoio à acção social, no sen
tido mais abrangente de promoção 
social, que vai para além da simples 
ajuda material. É de toda a importância 
apoiar essa acção e desenvolver uma 
rede de intercâmbio e de colaboração 
com a Caritas Diocesana. 

3.«Felizes os misericordiosos, porque 
alcançarão misericórdia» (Mt 5, 7)! 
Como muito bem explicava S. João 
Paulo 11, «se todas as bem
aventuranças do Sermão da Montanha 
indicam o caminho da conversão e da 
mudança de vida, a que se refere aos 
misericordiosos é particularmente elo
quente a esse respeito. O ser humano 
alcança o amor misericordioso de Deus 
e a Sua misericórdia , na medida em 
que ele próprio» for misericordioso para 
com o próximo (Carta Encíclica, Dives in 
Misericórdia, 1980, 14). 

Assim , a Quaresma será tempo favorá
vel da misericórd ia divina, na medida, 
em que formos misericordiosos uns 
para com os outros. Começando por 
quem mais precisa, mesmo que menos 
mereça. É que a verdadeira misericórdia 
é gratuita. Vence o mal com o bem. 

Como adverte o Papa Francisco, «nem 
sempre conseguimos manifestar ade
quadamente a beleza do Evangelho, 
mas há um sinal que nunca deve faltar: 
a opção pelos últimos, por aqueles que 
a sociedade descarta e lança fora» (AE 
195). É o que nos diz claramente na 
Mensagem Quaresmal de 2015: 
«desejo que ( ... ) as nossas comunida
des se tornem ilhas de misericórdia no 
meio do mar da indiferença». 

+ António, Bispo de Angra 
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IRMÃS DE SÃO JOSÉ CLUNY 
COLÉGIO DE SÃO FRANCISCO XAVIER - PDL 

Carisma e Missão 

Carisma: Fazer a Vontade de Deus como Cristo obedien

te , enviado pelo Pai para salvar todos os homens: "Eis que 

venho para fazer a Tua Vontade" (Heb 10,9); "Como o Pai 

Me enviou, também Eu vos envio". (Jo 20,21 ). 

Missão: Colaborar na evangelização e educação da fé, 

especialmente através do ensino, de tarefas hospitalares, 

sociais e pastoral paroquial , na simplicidade e na disponi

bilidade. 

cl u nyportugal.com 

ÓBITOS 

04.0,1.2015 Maria Rosa Carreiro da Ponte. 57 anos 

11.01.2015 Maria Leonor. 81 anos. 

12.01.2015 Laudalino dos Reis Benevides. 58 anos. 

15.01.2015 Maria dos Anjos. 89 anos. 

22.01.2015 Emanuel de Sousa Andrade. 31 anos. 

05.02 .2015 Beatriz Carreiro de Medeiros. 94 anos. 

morço2015 

Santa Cruz está de Parabéns, pela forma como se envol
veu nas festas em honra de Nossa senhora da Estrela no 
passado mês de Fevereiro. 

Feliz e a repetir foi também a conjugação de esforços da 
Paroquia, Filarmónica e Câmara Municipal na organização 
da festa. Estamos no caminho certo! 

RELATÓRIO DE CONTAS 

Receitas 

Caixa de Escolas 40.50 

Bazar 30.05 

Despesas 

Candeias 
(procissão) 

Lanternas 
(procissão, igreja) 

71 ,26 

50.50 

Casa de Chá 163.00 Lanterna grande 
(igreja) 

180.00 

Flores (ermida, igreja, andor) 
Oferta de grupos de orna
mentação paroquial. 

Estrelas 
(salão, centro 
pastoral, ermida) 

67,64 

Total 233.55 Total 369.94 

SALDO= - 145.85 euros 

BATISMOS 

Amadeu Rodrigues Silva. 
11.01.2015 Filho de Emanuel Pacheco da Silva e Sara 

Alexandra Lopes Rodrigues Silva. 

Lourenço Ferreira Amaral. 
11 .01.2015 Filho de Jorge Manuel Bento Amarai e de 

Daniela Arruda Ferreira. 

Doriana Lopes Rego. 
25.01.2015 Filha de Jorge Alberto Lopes Franco e 

Carolina Alcaidinho Lopes. 

Tiago Gata Gouveia. 
08.02.2015 Filho de Dinarte Manuel Pereira Gouveia e 

Maura de Jesus Moniz Gata Gouveia. 

Gonçalo Melo Sousa. 
22.02.2015 Filho André Filipe Amarai Sousa e Cláudia 

de Jesus Correia Melo 

Vara Costa Santos. 
22.02.2015 Filha de Fábio Clemente Raposo Santos e 

Caria Isabel Branco Costa. 

Pedro Afonso Ferreira de Oliveira. 
22.02.2015 Filho de João Paulo Santos Correia de Oli

ve ira e Caria Catarina Bento Ferreira. • 

Vara Alexandra Ferreira de Oliveira. 
22.02.2015 Filha de João Paulo Santos Correia de Oli

veira e Caria Catarina Bento Ferreira. 

Bianca da Silva Miranda. 
25.02.2015 Filha de Bruno Miguel Medeiros Miranda e 

Cátia Sofia da Silva Vieira. 
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RETIRO ESPIRITUAL 

No dia 14 de Março, sábado, os catequizandos do 4° e 

5° Anos de catequese estarão em retiro espiritual das 

9h00 ás 15h30 no Salão Paroquial. 

ROMARIA QUARESMAL 

Decorrerá de 21 a 28 de Março mais uma Romaria Qua

resmal da nossa Comunidade. Acompanhemos estes 

irmãos dom a nossa oração. 

FÉRIAS MISSIONÁRIAS 

Do dia 28 de Março ao dia 4 de Abri l acontecerá na nos

sa Paróquia umas Férias Missionárias, promovida pelo 

secretariado Diocesano da Juventude Dehoniana, sob a 

coordenação do Pe. Paulo Vieira. Para além de jovens 

da nossa comunidade participarão jovens de outras 

comunidades. 

DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE 

No dia 29 de Março, Domingo de Ramos, a comunidade 

dos Arrifes, em Ponta Delgada, acolhe a celebração do 

Dia Mundial da Juventude de 2015. Todos os jovens e 

familiares estão convidados para este dia que será reple

to de várias atividades promovidas pelo Secretariado 

Diocesano da Pastoral Juvenil. 

RANCHO DE RABO DE PEIXE 

No dia 30 de Março parte do rancho de Rabo de Peixe 

pernoita na nossa Paróquia. Todas as fam ílias que quei

ram acolher alguns irmãos deverão contactar atempada

mente com o irmão mestre Edmundo Botelho. 

março 2015 

«ASSIM COMO EU FIZ, VÓS FAÇAIS TAMBÉM!» 

Toda a vida de Jesus, a sua forma de tratar os pobres, as 
suas palavras e sobretudo os seus gestos, não deixam dúvi
das: no coração de Deus, ocupam lugar preferencial os 
pobres, tanto que até Ele mesmo «Se fez pobre». Por isso, é 
imperativo ouvirmos o clamor dos pobres e colocarmo-nos ao 

REZAR NA PÁSCOA seu serviço. Relembra-nos o Papa francisco na exortação 
Apostólica A Alegria do Evangelho. 

Encontra-se á venda no Arquivo Paroquial , a um euro, 

uns livrinhos com imagens, textos e oração para cada Assim sendo, nós Paróquia de Santa Cruz, não podemos 
dia do tempo pascal. continuar sem ouvir o clamor dos pobres da nossa comunida-

A ALEGRIA DO EVANGELHO 
Escola de Fonnaçlo Cristl da Ouvldorla de Lagoa 

Data: 24 de Março de 2015 
Tema: HOMÍLIA E PREPARAÇÃO DA PREGAÇÃO 

Local: Rosário (Salão Paroquial) 
Moderador: Pe. Silvano Vasconcelos 

Oradores: Pe. João Chaves e Lucrécia Rego 

de de uma forma concertada e continua. Já tivemos uma 
Conferencia Vicentina que fazia como Jesus fez e quer que 
façamos, mas este grupo está adormecido por falta de mem
bros. Vamos continuar assim? Ignorando Jesus que vive e 
nos fala nos nossos irmãos mais desprotegidos? 

Na próxima sexta feira, dia 13 de Março, pelas 20h30, no 
Centro Pastoral, acontecerá uma apresentação sobre o 
Movimento das Conferencias Vicentinas, com o intuito de 
despertar na comunidade a urgência de um compromisso 
comunitário pelos pobres. Não faltes! 
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