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BOLETIM PAROQUIAL DE SANTA CRUZ Ano VII- N° 51- DEZEMBRO de 2017 

CELEBRACOES LITURGICAS DO NATAL ORACAO PELA FAMILIA 

20.12.2017 

24.12.2017 

25.12.2017 

28.12.2017 

31.12.2017 

01.01.2018 

06.01.2018 

07.01.2018 

Visita aos doentes 
10h00 Domicilio 

Sagrada Comu.nhao 

17h30 Lar de St. Antonio 
22h00 Remedios 
24h00 Matriz 

Natal do Senhor 

18h00 Matriz 

Visita aos doentes 
10h00 Domicilio 

«Beija Menino» 

Missa Solene 
10h00 Lar de St. Antonio 

Te Deum 
13h00 Remedios 
18h00 Matriz 

Sta. Maria Mae Deus 18h00 Matriz 
Dia Mundial da Paz 

Epifania do Senhor 19h00 Matriz 
Anuncio So/ene Pascoa 

Epifania do Senhor 
10h00 Lar de St. Antonio 
11h30 Matriz 

Anuncio So/ene Pascoa 
13h00 Remedios 

Senhor, diante de Teu presepio 

venho pedir pela minha familia. 

Que no nosso lar habite 

a confianga da Tua mae, Maria, 

o zelo do Teu pai, Jose, 

e a Tua inocencia de crianga. 

Afugenta da nossa casa 

as dares, lagrimas e angustias 

causadas por tantos Herodes 

que lutam por matar 

os nossos sonhos de paz. 

Da-nos a alegria 

da Tua presenga no nosso lar: 

o maior de todos os presentes. 

Que as nossas portas 

estejam sempre abertas para Ti, 

nas visitas que nos fazes 

em tantos irmaos sofridos. 

Abengoa as pessoas que eu amo 

onde quer que estejam. 

Concede-nos a saude 

do corpo e da alma, 

para que possamos cantar 

os Teus louvores 

em cada dia do novo ano. 

Neste Natal, 

abengoa Senhor 

a minha e todas as familias. 

Am em. 

BOLETIM COM 0 PATROCiNIO DA TIPOGRAFIA ESPERANCA 
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RElATORIO DE CONTAS DA FESTA DA MATRIZ DE lAGOA EM AGOSTO DE 2017 

RECEITAS 
Pedit6rio 4.043,87 € 

Cortejo Oferendas 3.098,20 € 

Arrematayao do Gado 3.630,00 € 

Amostra Gastron6mica 4.136,36 € 

Casado Cha 917,65 € 

Bazar 950,20 € 

Rifas 1.445,20 € 

Camara Municipal de Lagoa 2.000,00 € 

Junta Freguesia Santa Cmz 750,00€ 

Republik Bar 80 € 

Fiscongest 100 € 

Costa Pereira 250 € 

Farmacia Santa Cmz 150 € 

Gilberto Rodrigues Furtado 75 € 

lsaluminios 40 € 

Vintage Studio 50 € 

Restaurante o Carlos 50 € 

Furmatec 60 € 

Helder Ribeiro 40 € 

Lar Modas 20 € 

Sapataria Marta Furtado 30 € 

Rui Aluminios 10 € 

Mercearia Joao Tavares 40 € 

Cafe Chafariz 20 € 

Cabeleireira Vera 20 € 

Cabeleireira Elizabete 10€ 

Jose Amorim e Beatriz Moniz 20 € 

Agencia Funeraria Carvalho 100 € 

Hot Dog Martins 70 € 

Hot Dog Gil Costa 80 € 

Silva Pipocas 80 € 

Cafe Tiag_o Almeida/Snack Bar a Furna 40€ 
Ofertas Diversas para flores 550 € 
Talho Central Compras 
Ceramica Vieira Loiya 

Raimundo e Pereira Compras 

Sociedade Ayoriana Baldes tremoyos 

Nuno Teixeira Frangos 

A Decoradora Loiya 

Canha & Filhos Esquentador 

Talho Verde Pede Torresmo 

Principe dos Queijos GaiTafas Bebidas 

Frutaria Miguel Estr~la Fruta e Legumes 

Restaurante Jose do Rego Porco 

Snack bar Sr" da Graya Vinho 

Lurdes Narciso: lex sardinhas Sardinhas 

Sicosta Derivados 

Megasil Bolos de Massa 

Serralharia Lagoense Material 

Imperio da Trindade do Cabo da Vila Diversos 
Carlos Augusto Furtado (Rifa) Mini Aspirador 

Sereia Modas (Rifa) 2 T-Shirt 

Mr. Pizza (Rifa) 2 Pizzas 

0 Q'e Nosso (Rifa) 2 Jantares 

Pousada Juventude (Rifa) 2 Jantares 

Paladares da Quinta (Rifa) Jan tar 

Ourivesaria (Rifa) Peya em prata 

Nelson Mota (Rifa) Garrafa whisky 

Total de Receitas 22.956,48 € 

DESPESAS 
P.S.P. ( Licenya do fogo ) 129,23 € 

P.S.P. (Cortejo e Procissao) 383,00 € 

Seguro (Responsabilidade Civil ) 136,25 € 

Seguro (Atirador de fogo ) 73 ,73 € 

Direitos de Autores e Pass Music 1.787,.17 € 
Pedro & Catia 150,00 € 

Ze & Mel 150,00 € 

Grupos do Encontro de Danc;:a 175,00 € 

Grupo Folcl6rico de Ponta Garc;:a 150,00 € 

Gmpo U.F.O . 180,00 € 

Banda 8 450,00 € 

Pula Pulas 120,00 € 
Filarn16nica Estrela o· Alva 1.450,00 € 

Filarn16nica Rosario 550,00 € 

Filarn16nica Agua de Pau 600,00 € 

Filarm6nica Rabo de Peixe 600,00 € 

EDA 372,00 € 

Eletricista 1.200,00 € 

Grua 400,00 € 

Fogo Oliveirense 1.025,00 € 

Pedro Cymbron ( Som ) 1.800,00 € 

Despesas flores 393.24 € 

Refecon 763,58 € 

Melo Abreu 1.359,09 € 

Licenc;:a ruido ( Camara Municipal) 55,00 € 

Tipografia Esperanc;:a 113,28 € 

Despesas diversos 548.93 € 

Despesas Cartazes 31.20 € 

Lembranc;:as Cortejo de Oferendas 30.60 € 

Lembranc;:as Encontro de Danc;:as 20.65 € 

Total de Despesas 15.196,95 € 

Receitas 22.956,48 € 

Despesas 15.196,95 € 

Saldo 7.759,53 € 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos a todas as pessoas e empresas que 
colaboram - de varias formas - para as Festas da 
Matriz de Lagoa, no passado mes de agosto. 

Agradecemos de modo especial a nova Comissao de 
Festas, pela generosidade e dedica<;:ao que demons
traram , na realiza<;:ao das Festas. 

Que o Sagrado Cora<;:ao de Jesus e Nossa Senhora 
do Rosario a todos aben<;:oe. 
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«DEUS FALA NO SEU FILHO» MENSAGEM DE NATAL DO BISPO DE ANGRA 

Celebrar o natal e abrirmo-nos a 
• contemplayao do maior de todos os 

misterios que envolve o homem e 
que se revela na Encarna9ao de 
Jesus de Nazare, o Verba Eterno de 
Deus que nasce na natureza huma
na. 
Esta celebra9ao e antecedida de um 
tempo de Advento que pelo seu pro
prio significado pretende preparar e 
orientar a pessoa para viver em ple
nitude o culm inar da sua esperan9a. 
Oeste modo, as figuras de Isaias, de 
Joao Baptista e de Maria de Nazare 
que marcam o ritmo do Advento cor
respondem a realidades hist6ricas e 
pessoais que devem merecer a nos
sa aten9ao eo nosso compromisso. 
Na verdade o profeta Isaias insere
se num povo que vive exilado da sua 
terra, sujeito aos vexames dos povos 
opressores e que anseia par se 
encontrar com a liberdade e com a 
alegria e conforto da sua terra . Sera 
que nao vislumbramos alga de 
semelhante com a nossa cultura e 
com a nossa sociedade nas quais 
tantas pessoas sofrem da sua falta 
de dignidade, de exclusao, de opres
sao e, sobretudo, vitimas do secula
rismo agressivo e intolerante, sen
tem-se exilados da sua comunhao 
mais profunda com Deus e com os 
irmaos. 
E neste contexto que urge o ressur
gir de novas profetas que, a partir de 

uma seria experiencia de Deus, pro
jectem sabre a sociedade e a cultura 
de hoje, a verdadeira esP.eran9a que 
anuncia que Deus continua a Encar
nar no Seu Filho, o Verba Eterno de 
Deus que se faz um de n6s. 
Focando o nosso olhar em Joao 
Baptista, sentimos a interpela9ao de 
um homem recto, de personalidade 
plasmada pelos verdadeiros valores, 
firme nas suas convic96es , moldado 
pela experiencia de Deus e que 
anuncia a presen9a de Jesus Cristo 
no meio de uma sociedade que se 
aliena no paganismo e se diverte no 
jogo das palavras e das ac96es que 
alimentam as paix6es momentaneas 
mas que escravizam o ser humano. 
Realmente Jesus Cristo esta no meio 
deste mundo propondo-se construir o 
Reina de Deus atraves de todos os 
homens e mulheres de boa vontade 
e sedentos de verdade, de justi9a, de 
amor e de paz. 
Mas a singularidade da nossa expe
riencia crista nesta epoca de Natal 
tem de contar com a presen9a de 
Maria de Nazare. Mulher comprome
tida de modo unico com a Encarna
yao do Verba Eterno de Deus. Nao 
podera haver maior proximidade ao 
misterio de Deus e a Sua revela9ao 
do que sera Mae de Deus. 
Ela continua hoje na Comunidade 
crente dos discipulos de Jesus Cristo 
e permanece firme junto ao Seu 

Filho no percurso da hist6ria para 
nos acolher e nos ind.icar o cami
nho para um compromisso na 
comunhao de vida com aquele que 
nasce tao simples e pobre em 
Belem e quer continuar a revelar-, 
se como presen9a amorosa junta 
da humanidade. 
Mas somas fortemente interpela
dos pelas figuras que envolvem a 
cena do nascimento de Jesus de 
Nazare, na qual se destacam os 
pobres pastores e os magos 
estrangeiros. Ambos, escutando a 
voz e decifrando os sinais que lhes 
vem de Deus, percorrem o cami
nho que leva a sua vida ate junto 
do presepio. 
Deparamo-nos, deste modo, com 
a oferta de liberta9ao que os 
pobres tanto anseiam, mas tam
bern com a resposta que a ciencia 
e a razao humana procuram. Ele e 
verdadeiramente «O caminho, a 
verdade e a vida» e ninguem che
gara a experiencia da liberta9ao 
autentica e a verdade total senao 
atraves de Jesus de Nazare que 
nasce na nossa humanidade. 
Este duplo desafio continua hoje e 
e alimentado na celebra9ao do 
natal. No contexto da cultura 
actual, exige-se dos discipulos de 
Jesus Cristo, isto e, dos cristc'los , 
que ofere9am com gestos concre
tes a proposta libertadora a todos 
os excluidos e pobres que 
anseiam pela reden9ao das suas 
vidas; e terao de ser, atraves do 
seu testemunho, sinais de Deus a 
orientar a inteligencia humana 
para descobrir Aquele que e a res
pasta a todas as perguntas que a 
razao humana coloca sabre o sen
tido da vida e sabre a condi9ao do 
homem no contexto do mundo 
actual. 
A todos os diocesanos de Angra , 
que vivem no territ6rio dos A9ores 
e os que vivem na diaspora, a 
todos os que sofrem e sao exclui
dos e que anseiam pela dignidade 
humana e. a todos os que se 
inquietam pela busca da verdade 
exorto a percorrer os .~aminhos 
que levam ate ao presepio e implo
ro do Menino Deus que a todos 
aben9oe. Fa9o votos de um santo 
e fel iz Natal. 

+Joao Lavrador 
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VISITA HISTORICA A IGREJA MATRIZ DE LAGOA 

No dia 28 de outubro de 2017 o 
senhor Presidente da Republica 
Professor Marcelo Rebelo de Sou
sa, reuniu-se com o Conselho 
Regional de Concerta9ao Estrate
gica, no Convento dos Francisca
nos, no ambito da sua visita aos 
A9ores. 

0 Senhor presidente, de imediato, 
aceitou o convite e mais uma vez 
quebrou o protocolo predefinido para 
a esta visita . 

um grande testemunho de fe. a 
todos as presentes. 

Depois, e porque o tempo era escas
so, visitou apenas dais nucleos da 
CVML, o Processional e o da Arte 
Bonecreira. 

0 nosso Paroco e a Coordenadora 
Cientifica da Cole9ao Visitavel da 
Matriz de Lagoa (CVML), Ora. Joa
na Simas, aproveitaram a sua pre
sen9a em Santa Cruz, para o con
vidar a conhecer a lgreja Matriz e 
a sua Cole9ao Visitavel. 

Ap6s esta reuniao, o Professor Mar
celo, percorreu algumas ruas da fre
guesia de Santa Cruz ate a lgreja, 
trocando afetos com todos aqueles 
que se cruzava pelo caminho. 

No final desta breve ·visita, deixou
nos uma simpatica mensagem no 
livro de visitas da CVML: "Bem 
hajam por esta obra da fe, de salva
guarda do patrim6nio cultural e de 
Deus!". 

Ao chegar a lgreja Matriz, nao se 
inibe, perante a comitiva que o acom
panhava, dirigiu-se a Capela do San
tfssimo Sacramento, e af, de joelhos, 
reza a Jesus Sacramentado, dando Obrigado, senhor Presidente! 

LIVRO SOBRE OS NOSSOS PADRES ABRIMOS AO DOMINGO! 

No dia 19 de novembro, pelas 
17h30, a lgreja de Santa Cruz, 
Matriz de Lagoa, - no encerra
mento da Semana dos Semina
rios deste Ana - acolheu o lan9a
mento da obra "Santa Cruz: filhos 
e servos", da autoria de Julio T. 
Oliveira. 

0 jovem lagoense, fez um estudo 
sabre o clero natural e que paro
quiou em Santa Cruz, · desde o 

sec. XVI aos dias de hoje, valorizando assim a memoria 
e a hist6ria da nossa comunidade crista. 

A apresenta9ao ficou a cargo da Prof. Doutora Susana 
Goulart Costa, tambem autora do prefacio da obra. 

0 livro, pode ser adquirido, par 10 euros, na lgreja 
Matriz de Lagoa. 

.... . 

Nos primeiros seis meses, a Cole9ao Visitave.l da Matriz 
de Lagoa (CVML), ja foi visitada par 894 pessoas: 255 
dos A9ores; 24 da Madeira; 366 do Continente Portu
gues e 273 oriundos de varios pafses: lnglaterra; Espa
nha; Canada; Lituania; Holanda Fran9a; E.U.A.; Alema
nha; ltalia; lrlanda; Grecia Croacia; Brasil; Belgica; Rus
sia; Romenia; Japao, Equador e Chile. 

Perante estes numeros, s6 podemos estar satisfeitos e 
continuar a trabalhar para dar a conhecer a nossa hist6-
ria e patrim6nio a todos as que nos visitam. 

Par isso, a CVML, tem, agora, as suas portas abertas, 
para alem do horario habitual, aos domingos a tarde 
das 15h as 18h, desde o infcio de novembro ate ao final 
de janeiro de 2018 . 

Desta forma, queremos proporcionar, sobretudo as 
famflias micaelenses que ainda nao nos visitaram, uma 
proposta diferente e agradavel, para ocuparem as tar
des invernosas dos pr6ximos domingos. 
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