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«COLEÇÃO VISTÁVEL DA MATRIZ DE LAGOA» 

Atendendo a que as preocupa

ções relativamente ao património 

religioso (móvel e imóvel) são cons

tantes, e estando a Igreja Matriz de 

Santa Cruz consciente da importân

cia do património religioso na vida 

da comunidade, está a desenvolver 

um projeto que consiste na imple

mentação de um espaço museológi

co de tipologia eclesiástico denomi

nado "Coleção Visitável da Matriz 

de Lagoa". 

Este espaço museológico terá 

como principal missão estudar, pre

servar e divulgar o património reli

gioso e, através dele, promover a fé 

através da cultura, nomeadamente, 

através do património histórico

artístico presente. Sendo assim, a 

organização do espaço museológico 

terá como base a edificação existen

te, adaptando-se às áreas anexas 

ao edifício principal, onde constarão 

seis núcleos, agrupados de acordo 

com a tipologia do acervo e/ou 

temática construindo uma narrativa 

coesa ao longo de todo o percurso: 

núcleo da imaginária, núcleo da ouri

vesaria, núcleo da cerâmica e azule

jaria, núcleo processional, núcleo da 

paramentaria e núcleo da arte bone

creira . 

O caráter deste espaço museo

lógico envolvido na dimensão evan

gelizadora, pedagógica, cultual e 
cultural do património religioso, con

tribuirá para o enriquecimento da 

população local, mas igualmente 

para um aumento do número turísti

co no Concelho, atendendo que 

nesta vertente torna-se num projeto 

único a nível regional. 

A "Coleção Visitável da Matriz 

de Lagoa" será inaugurada no dia 

18 de mílio de 2017, precisamente 
no Dia Internacional dos · Museus. 

Para este dia serã apresentada 
pela primeira vez no Arquipélago 

dos Açores, precisamente ·na Igreja 
· Matriz, uma Oratória intitulada 

"Cânticos da Tarde e da Manhã" 
pela cantora Teresa Salgueiro A 
voz melodiosa e inconfundível da 

ex-vocalista dos Madredeus far-se
á acompanhar por um pequeno 
Coro do Seminário Episcopal de 
Angra. 

Uma Oratória é um género 

musical cantado de conteúdo narra

tivo, sobretudo de cariz religioso, 

surgido no início do século XVII em 

Itália, criado pela comunidade reli

giosa da Congregação de San Filip

po Neri como resposta face às 

necessidades da Contra-Reforma, 

criada pela Igreja Católica durante o 

século XVI. 

A Oratória "Cânticos da Tarde e 

da Manhã", projeto muito divulgado 

a nível nacional com grande êxito 

de Norte a Sul, impulsionado pelo 

Pe. Rodrigo Mendes, antigo Vice

Reitor do Seminário de Almada, 

agrega um conjunto de 17 dos mais 

belos hinos de Laudes e Vésperas. 

Joana Simas 
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' MENSAGEM DE PREPARAÇÃO PARA A PÁSCOA APRESENTA O OUTRO COMO UM «DOM» 

O Papa Francisco na sua mensa

gem para a Quaresma de 2017, 

divulgada hoje pelo Vaticano, apela 

à defesa da vida "frágil" e alerta 

para as consequências negativas de 

uma vida centrada no "dinheiro". 

"Cada vida que vem ao nosso 

encontro é um dom e merece aco

lhimento, respeito, amor. A Palavra 

de Deus ajuda-nos a abrir os olhos 

para acolher a vida e amá-la, sobre

tudo quando é frágil", escreve, num 

texto intitulado 'A Palavra é um 

dom. O outro é um dom'. 

. Francisco questiona em particular a 

utilizç:~'ção do dinheiro, contestando a 

"lógica egoísta" que não deixa espa

ço para o amor e dificulta a paz. 

"Em vez de ser um instrumento ao 

nosso dispor para faf:er o bem e 

exercer a solidariedade com os 

outros, o dinheiro pode subjugar

nos, a nós e ao mundo inteiro, numa 

lógica egoísta", alerta. 

Segundo o Papa, o "homem corrom

pido pelo amor das riquezas" não vê 

nada além de si próprio. 

"Assim, o fruto do apego ao dinheiro 

é uma espécie de cegueira: o rico 

não vê o pobre esfomeado, chaga

do e prostrado na sua humilhação", 

precisa. 

A mensagem parte de uma passa

gem do Evangelho, sobre um 

homem rico e um pobre, chamado 

Lázaro, que lhe pede ajuda mas é 

ignorado. 

"Lázaro ensina-nos que o outro é 

um dom. A justa relação com as 

pessoas consiste em reconhecer 

com gratidão o seu valor. O próprio 

pobre à porta do rico não é um 

empecilho importuno, mas um apelo 

a converte.r-se e a mudar de vida" , 

assinala Francisco. 

O Papa deixa votos de que a Qua

resma represente "um novo come

ço" e recomenda as práticas tradi

cionalmente ligadas a este tempo 

de preparação para a Páscoa, "o 

jejum, a oração e a esmola", como 

forma de combater a "corrupção do 

pecado". 
A mensagem assinala a importência 

da "Palavra de Deus" como força de 

"suscitar a conversão" no coração 

de todos. 
"Fechar o coração ao dom de Deus 

que fala tem como consequência 

fechar o coração ao dom do irmão", 

observa Francisco. 

O Papa pede que as comunidades 

católicas promovam a sua 

"renovação espiritual" , participando 

também nas Campanhas de Qua

resma que muitos organismos ecle

siais promovem. 

"A Quaresma é um tempo propício 

para abrir a porta a cada necessita

do e nele reconhecer o rosto de 

Cristo. Cada um de nós encontra-o 

no próprio caminho", recorda. 

A Quaresma, que começa com a 

celebração da Quarta-feira de Cin

zas· (1 de março, em 2017), é um 

período de 40 dias marcado por 

apelos ao jejum, partilha e penitên

cia, que serve de preparação para a 

Páscoa, a principal festa do calen

dário cristão. OC 

AGÊNCIA ECCLESIA 
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HOMENAGEM AO PE. MANUEl ANTÓNIO PIMENTEl 

Da Liberdade para o Amor: Home
nagem do Serviço Diocesano da 

Pastoral da Cultura ao Padre 
Manuel António Pimental. 

No dia 3 de Março, às 20:30 horas, 

na Igreja do Colégio, em Ponta Del

gada, o Serviço Diocesano da Pas

toral da Cultura realizará uma 

homenagem ao falecido padre fur-

nense, da Diocese dos Açores, 

Manuel António Pimental (1939-

2004 ). Conhecido por ter lutado pela 

abertura da Sociedade e da Igreja 

açorianas aos ventos da liberdade, 

que há algum tempo refrescavam o 

mundo, dirigiu o Movimento Mundial 

dos Trabalhadores Cristãos. Foi 

inicialmente professor do Seminário 

de Angra e, no fim da vida, Vigário 

Episcopal para a Formação. 

A homenagem, aberta ao público, 
contará com duas comunicações: 

Um olhar feminino sobre o Testa

mento Espiritual, por Joana Simas, 

e Uma biografia em modo de teste
munho, pelo Padre Cipriano Pache

co, que terminarão num diálogo 

aberto aos presentes. O evento ofe

recerá igualmente uma recitação 
poética, por Eleonora Marino Duar

te, assim como uma atuação musi

cal pelo Coro de Nossa Senhora da 

Luz, dos Fenais da Luz. 

SDPC 
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CENTRO DE DIA DA SANTA CASA DA lAGOA 

A Misericórdia de Lagoa, informa res responsáveis, tranquilidade pois 

que estão abertas as inscrições 

para o Centro de Dia "Âncora". 
Este Centro funcionará das 8h00 às 
19h00 de segunda-feira a sexta

feira, destinando-se a todos aqueles 

que durante o dia estão em casa 

sozinhos sem apoio familiar. 

Esta valência irá trazer aos família-

sabem que os seus pais estão 

àcompanhados durante o horário 

laboral, minimizando a solidão, 

garantindo a prestação de cuidados 

de higiene e conforto, alimentação, 

etc., de acordo com as necessida
des de cada Idoso. 
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.MUITO OBRIGADO! 

O Pároco e o Conselho administrati

vo, querem agradecer em nome de 

toda a Comunidade de Santa Cruz, 

a generosidade dos Grupos, famí

lias e pessoas que contribuíram 

para a aquisição do Presépio Comu

nitário. 
Só foi possível adquirirmos as 17 

imagens que compõem este presé

pio que esteve à frente do altar da 

celebração da nossa Matriz, no pas

sado Natal, graças aos donativos 
dos Romeiros de Santa Cruz, Gui

lhermina' Barbosa, Pedro Gomes, 

Francisco Ganha, Abilio Cabral e 

Maria de Jesus Mântua, Luís Arru

da, Maria de Deus Pires, Graça Bar
bosa, Conceição Barbosa, Nélia 

Sousa, Patrícia Carvalho, Sandra; 

Lúcia Matos, das famílias Soares, . 

Sousa Oliveira, Medeiros ,Borges, 

Ventura Martins e de alguns anóni-,, 

mos. 

A todos o nosso bem-hajam! 
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A delegação do Núcleo Regio

nal da Liga Portuguesa contra o 

Cancro agradece a todos os 
que contribuíram no peditório de 

2016. No Concelho da Lag·oa o 

total foi de 1.549.28 euros. 

OUT NOV DEZ TOTAL 

02 06 37 

03 03 02 17 

43 
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INFORMAÇÕES CONTRIBUIÇÃO PARA· O CULTO DA IGREJA 

MISSA NO LAR DE S. ANTÓNIO 

A partir do dia 1 de janeiro do cor

rente ano, a celebração da Eucaris

tia no Lar de Santo António passou 

a ser celebrada aos domingos às 

10h00. 

PASTORAL UNIVERSITÁRIA 

O culto é a oferta anual que cada 

família cristã oferece à igreja e des

tina-se a três objetivos principais: 

1.0 O Culto divino: celebrações 
sagradas, vestes litúrgicas, manu

tenção do Templo e outros edifícios 

pertencentes à paróquia. 

2.0 Obras de apostolado e carida-

Quanto se deve ofertar? A orienta

ção eclesial é: O equivalente a um 

dia de salário, por ano, em cada 

família cristã, no entanto as famílias 

devem, em consciência, contribuir 
com o que lhes for possível. 

O Conselho para os Assuntos da 
nossa Paróquia irá distribuir os 

de: luz, água, catequese, reuniões envelopes, para à contribuição do 
A partir do dia 22 de fevereiro, será de formação cristã, ajuda aos mais 

celebrada a Missa da Pastoral Uni- pobres e necessitados. 

versitária, todas as quartas-feiras, 3.0 Honesta sustentação dos seus 

às 18h00, na capela de São Gonça- ministros: dar um salário justo e 

lo, em Ponta Delgada. Esta Eucaris- digno ao sacerdote que está ao ser-

tia é aberta a todos, mas especial- viço da comunidade cristã. 
mente dirigida para a Comunidade 

Culto, na última semana de feve

reiro e recolher os mesmos, na 

primeira semana de março. 
Contribuir para a sua Igreja é um 

dever de cada família cristã. 

Académica. REZAR NA QUARESMA &' NA PÁSCOA! 
DIA DE CARNAVAL 

No dia 28 de fevereiro, terça-feira 

de Carnaval , não haverá Eucaristia. 

CINZAS 

Dois livros que acompanham diaria

mente o cristão na sua oração pes

soal : um durante o tempo da Qua

resma e o outro no Tempo Pascal. 

A partir da liturgia do dia, sugere-se 

um momento de encontro com 

Deus, com a seguinte estrutura: 

uma Frase bíblica, uma Imagem 

sugestiva para pensar e contemplar, 
uma Meditação e uma Oração 

Os livros estão disponíveis na Igreja 

Matriz por 1 euro cada. No dia 1 de Março, quarta-feira de 

Cinzas, dia de jejum e abstinência, 

inicia-se a Quaresma. Neste dia 

serão celebradas três Eucaristias, a 

saber: 17h30 Lar de Santo António; 
19h00 Remédios e 20h00 Matriz de 
Lagoa. 

MENSAGEM DE FÁTIMA PROMOVE RETIRO ESPIRITUAl 

ROMARIA DAS SENHORAS 

No dia 4 de março, realiza-se a 4a 

Romaria das Senhoras. Após a 
Eucaristia na Igreja de São José, na 

Ribeira Chã, o rancho feminino irá 

visitar todas a Igrejas da Ouvidoria 

até à Igreja de Nossa Senhora do 

Livramento. 

No primeiro sábado da Quaresma, 

dia 4 de março, o Movimento da 
·Mensagem de Fátima, da Ilha de 
São Miguel, promove um retiro espi

ritual, na Paróquia de Nossa Senho
ra dos Anjos , Água de Pau, no 

âmbito do centenário das aparições 

de Nossa Senhora em Fátima. 

O retiro, aberto a todos, será orien

tado por D. João Lavrador, bispo de 

Angra e Ilhas dos Açores . 

As atividades começam às 09h30, 

«Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença, 
sem se sentir m elhor e mais feliz!» 

Santa Teresa de Calcutá 

no salão Paroquial , seguindo-se 

momentos de oração, reflecção, 
convívio, uma via sacra no Monte 
Santo e encerram com uma Euca

ristia às 18h00 na Igreja Paroquial. 

Os interessados devem fazer a sua 
inscrição até ao dia 26 de fevereiro, 

no Arquivo da Matriz de Lagoa, ou 

contactar a organização: Pe. João 

Furtado (919536016) ; Maria do 

Rosário (969828032); Maria do Nas

cimento (926298462). 
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