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BOLETIM COM O PATROCINIO DA TIPOGRAFIA ESPERANÇA  

UM PROJETO PARA TODOS: MULTITECA PAROQUIAL 

HORARIO DAS MISSAS  I   TERÇA A SÁBADO: 19H00   I   DOMINGO: 11H30 - 18H00 

   A Multiteca nasce de um sonho e 

de uma necessidade. 
 

   O sonho de um pároco em ter um 

espaço onde os paroquianos, de 

todas as idades, possam usufruir de 

meios para crescerem na sabedoria 

da fé. 
 

    Uma necessidade, partilhada por 

muitos, de que a nossa Fé necessita 

de ser esclarecida e cultivada, para 

podermos ser testemunhas vivas de 

Jesus. 
 

  Assim sendo, no verão passado, 

quatro jovens da nossa comunida-

de, através do programa OTL 

JOVEM, inventariaram os livros e 

revistas existentes na Paroquia, 

com o  intuito de os preservar e dis-

ponibilizar a todos os interessados. 
 

   Depois, outros de boa vontade 

prepararam uma sala esquecida na 

torre da Igreja e reciclaram o equipa-

mento para a mesma. 
 

   Durante este processo, um benfei-

tor ofereceu 1 000 euros para adqui-

rirmos material (Livros, CDs; DVDs) 

para que este espaço fosse atual 

naquilo que disponibiliza, para além 

da decoração. 
 

   São cerca de 500 exemplares dis-

poníveis na Multiteca, entre LIVROS 

de Espiritualidade, Catecismos, Bio-

grafias,   Documentos da Igreja 

Local e Universal; REVISTAS e 

JORNAIS da Igreja; CDs de musica 

contemporânea de inspiração cristã, 

musica clássica e litúrgica; DVDs 

bíblicos para crianças e para a famí-

lia; documentários, filmes;  FOTO-

GRAFIAS da nossa comunidade… 

de tudo um pouco para quem quiser 

consultar ou requisitar.  
 

   Sabemos que não é um desafio 

para multidões, mas mesmo assim 

todos estão convidados a visitar e 

usufruir este espaço. 

 

HORARIO 

Aos Sábados das 14h00 às 19h00. 
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01. O QUE É UM CONCILIO? 
       

      È um encontro universal, isto é, entre os bispos de todo o 
mundo com o Papa (por isso, válido para toda a Igreja) para 
refletir e esclarecer aspetos importantes da  vida da Igreja. 
 
02. PORQUÊ VATICANO II? 
       

      Todos os concílios, ganham o nome do local onde se 
realizam. A numeração indica o numero de concílios que se 
realizaram no local. Neste caso, significa que é a segunda 
vez que acontece na cidade do Vaticano. 
 
03. QUEM O CONVOCOU? 
 

      O Papa João XXIII, no dia 25 de Janeiro de 1961. 
 
04. QUANDO SE INICIOU? 
 

       No dia 11 de Outubro de 1962. 
 
05. QUANDO TERMINOU? 
 

      No dia 8 de Dezembro de 1965, com o Papa Paulo VI. 
 
06. COMO SE REALIZOU? 
 

      Em quatro sessões: 1ª 11/10/1962 a 08/12/1962;  2ª 
29/09/1963 a 04/12/1963; 3ª 14/09/1964 a 21/11/1964; 4ª 
14/09/1965 a 08/12/1965. 
 
07. QUEM PARTICIPOU? 
 

      Mais de 2000 Prelados de todo o mundo: 1060 Europeus, 
408 Asiáticos, 351 Africanos, 416 da América do Norte, 620 
da América Latina e 74 da Oceânia. As grandes ausências 
foram de bispos de dioceses que viviam sob regi-
mes autoritários. 
      Pela primeira vez na História, também participaram Peri-
tos, sem direito a voto, mas que em muito contribuíram para 
a elaboração dos textos conciliares, e ainda várias dezenas 
de observadores protestantes e ortodoxos também estiveram 
presentes. 
 
08. ALGUM PORTUGUES? AÇORIANO? 
       

       39 Portugueses. Dos quais 5 eram Açorianos, sendo um 
dos ilhéus, natural de Santa Cruz de Lagoa: D. Manuel 
Medeiros Guerreiro, Bispo de Nampula.  
 
09. QUAL O OBJECTIVO? 
      

                Discernir as respostas a duas questões fundamentais: O 
que é a Igreja? e  Qual a relação da Igreja com o mundo 
atual? Numa palavra qual o seu “Aggiornamento” - termo 
italiano, popularizado por João XXIII que significa abertura e 
atualização.  
 
10. QUAIS OS RESULTADOS? 
      

      Ficaram expressos em 4 constituições: (Dei Verbum: 

sobre a Revelação Divina e Tradição; Lumen Gentium: sobre a 
Igreja; Gaudium et Spes: Pastoral e a relação da Igreja com o mun-

do moderno; Sacrosanctum Concilium: sobre a Liturgia) 9 decre-
tos e 3 declarações elaboradas e aprovadas pelo Concílio.  
      

Batizados 

03.06.2012 Carolina Sousa Vidinha 

07.06.2012 Margarida Melo Carneiro 

07.06.2012 Iris Freitas Branco 

17.06.2012 Gonçalo Pereira Amaral 

01.07.2012 Tomás Amaral Andrade 

01.07.2012 Mateus Tavares Pereira 

06.07.2012 Yuri Daniel Rebelo Moreira 

14.07.2012 Ana Rita Carneiro Moniz  

15.07.2012 Leonor Rocha Almeida  

29.07.2012 Maria Inês Duarte da Ponte 

29.07.2012 Santiago Machado Freitas  

29.07.2012 Leonardo Cabral Cordeiro 

29.07.2012 João Paulo Cabral Cordeiro  

05.08.2012 Tomás Filipe Rebelo Avelar 

05.08.2012 Vitória Farias Vieira 

11.08.2012 Sara Simas Terra Tavares 

12.08.2012 Miguel Alexandre Tavares Vicente  

12.08.2012 Vanessa Isabel Melo Tavares 

12.08.2012 Leonardo Manuel Machado de Medeiros 

15.09.2012 Inês Medeiros Cabral 

16.09.2012 Lua Filipa Martins Costa  

16.09.2012 Rita Chora Vieira  

 CURSOS DE PREPARAÇÃO PARA MATRIMONIO (CPM) * 

 INICIO PARÓQUIA LOCAL 

02.11.2012 Rosário  Centro Paroquial   

04.02.2013 Livramento Centro Paroquial   

13.05.2013 Água de Pau  Centro Paroquia  

* Aqueles que pretendem celebrar o sacramento do Matrimó-

nio devem participar num CPM. Aqui fica as datas e centros a 

funcionar estes ano na nossa Ouvidoria. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Jo%C3%A3o_XXIII
http://pt.wikipedia.org/wiki/Asi%C3%A1tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Africano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Asi%C3%A1tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Africano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oce%C3%A2nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bispo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diocese
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protestante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dei_Verbum
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lumen_Gentium
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gaudium_et_Spes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sacrosanctum_Concilium
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   Clara Badano nasceu em Sassello, 

Itália, no dia 29 de outubro de 1971, 

depois que os pais a aguardaram por 11 

anos. 

   Já no Jardim de Infância colocava as 

suas economias numa pequena caixa 

para as “crianças de cor” e sonhava em 

poder um dia ir a África como médica 

para cuidar delas. 

   Foi uma menina normal, mas com algo 

mais, com uma sensibilidade às coisas 

divinas.  

   No dia da sua primeira Comunhão rece-

beu de presente o livro dos Evangelhos. 

Foi para ela “uma extraordinária mensa-

gem”, como afirmou: “Para mim, é fácil 

aprender o alfabeto, deve ser a mesma 

coisa viver o Evangelho!”. 

   Aos 9 anos entrou como Gen (geração 

nova) no Movimento dos Focolares. 

Viveu a sua espiritualidade e pouco a 

pouco envolveu os pais. Desde então a 

sua vida foi um contínuo crescimento 

para colocar Deus no primeiro lugar da 

sua vida. 

    Prosseguiu os estudos até o Liceu 

clássico, mas aos 17 anos, de repente 

uma dor aguda no ombro esquerdo reve-

lou nos exames e nas inúteis operações 

um osteossarcoma (tumor maligno nos 

ossos), que deu início a um calvário de 

dois anos aproximadamente. Depois que 

ouviu o diagnóstico, Chiara não chorou 

nem se revoltou: ficou imóvel em silêncio 

e depois de 25 minutos saiu dos seus 

lábios o sim à vontade de Deus. Repetirá 

muitas vezes: “Se é o que você quer, 

Jesus, é o que eu quero também”. 

   Não perdeu o seu sorriso luminoso; 

enfrentou tratamentos dolorosos e 

arrastava no mesmo Amor quem dela 

se aproximava. Ela não aceitou receber 

morfina, para não perder a lucidez e 

oferecia tudo pela Igreja, pelos jovens, 

os ateus, pelo Movimento dos Focola-

res, pelas missões, permanecendo 

serena e forte. Repetia: “Não tenho 

mais nada, contudo tenho o meu 

coração e com ele posso sempre 

amar”. 

   O seu quarto, no hospital em Turim e 

em casa, era um lugar de encontro, de 

apostolado, de unidade: era a sua igre-

ja. Também os médicos, até mesmo 

aqueles não praticantes da religião, 

ficavam desconsertados com a paz que 

se sentia ao seu redor e alguns se rea-

proximaram de Deus.  

   Os amigos que a visitavam para con-

solá-la voltavam para casa consolados. 

Pouco antes de falecer, ela revelou: 

“Vocês não podem imaginar como é 

agora o meu relacionamento com 

Jesus… Sinto que Deus me pede 

algo mais, algo maior. Talvez seja 

ficar neste leito por anos, não sei. 

Interessa-me unicamente a vontade 

de Deus, fazê-la bem no momento 

presente: aceitar os desafios de 

Deus. Se agora me perguntassem se 

quero andar (a doença chegou a para-

lisar as pernas com contrações muito 

dolorosas), eu diria não, porque 

assim estou mais perto de Jesus”. 

   Clara, pela insistência de muitos, 

num bilhetinho, escreveu a Nossa 

Senhora: “Mãe Celeste, eu te peço o 

milagre da minha cura; se isso não 

for vontade de Deus, peço-te a força 

para nunca ceder!”. E ela permane-

ceu fiel a este propósito. 

    Desde muito jovem fez o propósito 

de não “doar Jesus aos amigos com 

as palavras, mas com o comporta-

mento”. Mas nem sempre isso era fácil 

e ela repetiu algumas vezes: “Como é 

duro ir contra a corrente!”. E para 

conseguir superar cada obstáculo, 

repetia: “É por ti, Jesus!”. 

    Para viver bem o cristianismo, Chiara 

procurava participar da missa todos os 

dias, quando recebia Jesus Eucaristia, a 

quem tanto amava. Lia a palavra de 

Deus e a meditava. Muitas vezes refletia 

sobre a frase de Chiara Lubich, funda-

dora do Movimento dos Focolares: 

“Serei santa se for santa já”. 

   Enquanto isso, a doença avançava e 

as dores aumentavam. Nenhum lamen-

to, dos seus lábios só se ouvia: “Com 

você, Jesus, por você, Jesus!”. 

    Clara preparou-se para o encontro 

com Deus: “É o Esposo que vem me 

encontrar” e escolheu o vestido de 

noiva, as canções e as orações para a 

“sua” Missa; o rito deveria ser uma 

“festa”, onde “ninguém deverá chorar”. 

    E o “Esposo” veio buscá-la no ama-

nhecer do dia 7 de outubro de 1990, 

depois de uma noite muito dolorosa. Era 

o dia da Virgem do Rosário. Estas foram 

suas últimas palavras: “Mãezinha, seja 

feliz porque eu o sou. Adeus”. Ela 

também fez a doação das suas córneas. 

    A sua “fama de santidade” se esten-

deu imediatamente em várias partes do 

mundo, rendendo muitos “frutos”.  

   A sua beatificação aconteceu no dia 

25 de Setembro de 2010. 

 

SITIOS A VISITAR: 
 

www.chiaralucebadano.it/   
 

www.it4unity.com/chiaraluce/  
 

www.focolares.org.pt  

CLARA LUZ BADANO 

 

   O MOVIMENTO DOS FOCOLARES é 
composto por jovens, adultos, crianças, 
adolescentes, famílias, sacerdotes, reli-
giosos/as. 
   O Movimento articula-se em 18 ramifi-
cações cujos membros, atuando nos 
vários sectores da sociedade, contri-
buem para a construção de uma socie-
dade renovada, porque iluminada pelo 
Evangelho. 
   Tem como objetivo contribuir para a 
realização da unidade e da fraternidade 
universal. É um novo caminho para che-
gar a Deus: eu - o irmão - Deus. 
    Surgiu em Trento, com Chiara Lubich 
e as suas primeiras companheiras, em 
1944. Atualmente está em 87 países, 
inclusive  em Portugal e na nossa Dio-
cese. 

http://www.it4unity.com/chiaraluce/
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ESCOLA DE FORMAÇÃO CRISTÃ  

DATA TEMA FORMADOR LOCAL 

24.10.12 
Apresentação  
 

Projeto, Equipa e Temas 
Pe. Silvano Vasconcelos Santa Cruz 

07.11.12 
Lumen Gentium  
 

Concilio Vaticano II 
Pe. Nuno Maiato Livramento 

21.11.12 

05.12.12 
Dei Verbum  
 

Concilio Vaticano II 
Pe. José Andrade Remédios 

09.01.13 Sacrossanctum Concilium  
 

Concilio Vaticano II 
Pe. João Furtado Água de Pau 

23.01.13 

06.02.13 Gaudium et Spes  
 

Concilio Vaticano II 
Pe. Pedro Coutinho Rosário 

20.02.13 

06.03.13 Credo  
 

Catecismo da Igreja Católica 
Pe. José Andrade Cabouco 

20.03.13 

17.04.13 
Sacramentos  
 

Catecismo da Igreja Católica 
Pe. Nuno Maiato Ribeira Chã 

08.05.13 Mandamentos  
 

Catecismo da Igreja Católica 
Pe. Silvano Vasconcelos Santa Cruz 

22.05.13 

05.06.13 Oração  
 

Catecismo da Igreja Católica 

Pe. João Furtado 
Atalhada 

19.06.13 Pe. Pedro Coutinho 

   A Escola de Formação Cristã, é a concretização dos apelos de Bento XVI e 

de D. António de Sousa Braga, para este ANO DA FÉ: Conhecer e estudar os 

documentos do Concilio Vaticano II e do Catecismo da Igreja Católica. 
 

   Com efeito, a Escola está aberta a todos, a participação é livre, e acontece-

rá quinzenalmente às quartas-feiras, das 20h30 às 22h00, com a rotatividade 

de Temas, Formadores e de Locais conforme é apresentado no quadro. 

    Ocorrendo os 150 Anos do 

nascimentos do Pe. João José 

Tavares, a Paroquia  reedita 

um novena de 1894 que este 

saudoso vigário elaborou para 

uso dos seus paroquianos. 

 

   Com efeito, trata-se de um 

documento pelo seu valor his-

tórico e espiritual deve constar 

na biblioteca de todas as famí-

lias de Santa Cruz. 

 

   Os interessados poderão 

adquirir uma Novena de Santa 

Cruz , na Igreja Matriz de 

Lagoa. por  4 euros.  

NOVENA DE SANTA CRUZ 


