
TRIDUOS (6) TREÇA -  (7) QUARTA - (8) QUINTA  

19H00 Confissões 

20H00 Eucaristia  

LAUSPERENE (10) SÁBADO 

19H00 Eucaristia Solene 

20H30 Grupos de Ornamentação 

21H30  Oração Pessoal e Silenciosa  

22H00 Agrupamento1290 - C. N. E.  

23H00  Oração Comunitária de Completas  

LAUSPERENE  (11) DOMINGO  

00H00  Ministros Extraordinários da Comunhão  

01H00  Conselho Económico e Comissão de Festas 

02H00  Ruas da Zona Norte 
Avenida Gaspar Frutuoso; Rua D. Manuel  
Guerreiro; Rua Pe. Agostinho Inácio Machado;  
Rua do Cima; Longueira;  Estrada Regional;  
Rua de Santo António; Rua do Jardim. 

03H00 Ruas da Zona Noroeste  
Rua do Machado; Travessa do Machado;   
Arrudas;  Rua José Pacheco Vieira; Rua Estrela D’Alva; 
Avenida Poças Falcão. 

04H00 Ruas da Zona Oeste 
Rua Dr. Filomeno da Câmara; Rua Almeida Garrett; Rua 
do Negrão;  Rua José Moniz; Travessa da Relvinha; Rel-
vinha; Avenida do Mar. 

05H00  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. 

06H00  Rancho de Romeiros  (I) 

07H00  Rancho de Romeiros  (II) 

08H00 Adoração Pessoal e Silenciosa  

09H30 Oração Comunitária de Laudes  

10H30  7º e 8º Anos de Catequese 

11H30 1º, 2º e 3º Anos de Catequese 

12H30 Adoração Pessoal e Silenciosa  

14H00 4º, 5º e 6º Anos de Catequese 

15H00  Vicentinos, Apostolado de Oração e Som do Vento 

16H00 9º e 10º Anos de Catequese 

17H00 Acólitos, Leitores, Grupos Corais  

18H00 Oração Comunitária de Vésperas  

19H00 Eucaristia do IV Domingo da Quaresma 

    

    

BOLETIM COM O PATROCINIO DA TIPOGRAFIA ESPERANÇA  

         BOLETIM PAROQUIAL DE SANTA CRUZ  -  Ano II -  Nº 5            MARÇO de 2012  

   Intensificamos, a intimidade 

com Jesus Eucaristia, neste 

tempo que nos apela á interio-

ridade e à revisão de vida, 

com este Louvor Perene. 

   Jesus chama todos à sua 

presença, por isso não haja 

cristão que se sinta excluído 

neste Sagrado Lausperene. 

   Agendamos horas santas 

para os grupos e movimentos 

paroquiais e por zonas da nos-

sa comunidade, momentos de 

silêncio e orações comunitá-

rias, mas todos e cada um é 

livre de estar com Jesus nos 

momentos e horas que enten-

der. 

   Convidados os padres João 

Luciano e Jorge Ferreira para 

partilharem a Palavra de Deus 

nos Tríduos e Eucaristias. 
 

   Tudo por Jesus! 

 

   Ele quer a tua presença! 
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EDIFICAR O BEM COMUM, TAREFA DE TODOS E DE CADA UM  

   Todos somos responsáveis por 
todos. O tema da Semana da 
Caritas deste ano constitui um 
apelo nesse sentido: “Edificar o 
bem comum, tarefa de todos e 
de cada um”. Sem o contributo de 
todos, não podemos sair desta 
crise, que exige mudança de para-
digma e de modelo de desenvolvi-
mento. Mas não bastam as 
mudanças de estruturas. É preci-
so a mudança de  mentalidade e 
de comportamentos. 
 
   Foi o apelo de Jesus, logo no 
início do Seu ministério público, 
que a Igreja faz seu, com muito 
vigor, no tempo da Quaresma: 
«Completou-se o tempo e o Rei-
no de Deus está perto: mudai de 
vida e acreditai na Boa Nova»  
 
   Nós acreditamos que o Reino 
de Deus – Reino de Justiça, Amor 
e Paz – inaugurado por Jesus, 
está presente e actuante no 
meio de nós, mesmo no meio das 
contrariedades da vida e das con-
tradições da história. Aqui está a 
base da nossa esperança, que 
nos compromete na construção de 
um mundo melhor. 
 
   Mas nada é dado como definiti-
vamente adquirido. O ser humano 
é livre. Cada geração tem de 
assumir e promover os valores 
genuínos, que estão na base da 
nossa sociedade, que são de clara  
matriz cristã. 
 
    Por outro lado, não podemos 
esquecer que somos criaturas 

limitadas. Nem tudo pode dar cer-
to. Por vezes falhamos e usamos 
mal a liberdade e não temos dis-
cernimento suficiente para avaliar 
as situações. Mas nem por isso 
deixaremos de arriscar, rectifi-
cando o caminho, conforme o 
andamento das coisas. Temos de 
ser capazes de começar de 
novo, todas as vezes que for 
necessário. 
 
   A Quaresma é esse tempo favo-
rável para recomeçar e mudar de 
vida, assumindo os valores evan-
gélicos, como caminho de humani-
zação da vida pessoal, familiar e 
comunitária. Como explica o Santo 
Padre, há uma única maneira de 
alguém se tornar humano: amar 
e ser amado. 
 
    A Quaresma oferece-nos a 
oportunidade de voltarmos ao cer-
ne do Evangelho: o amor (…) 
    
   Nesta conformidade, como no 
ano passado, a Renúncia Qua-
resmal de 2012 destina-se a 
reforçar o Fundo Social da Cari-
tas, que, conforme orientações do 
seu Conselho Geral, além do 
socorro imediato, tem de abrir 
caminho ao microcrédito para o 
auto-emprego, em casos devida-
mente estudados e acompanha-
dos. 
 
   No ano passado, a Diocese 
recebeu como Renúncia Quares-
mal 16.231 euros e 63 cêntimos. 
Este ano, precisamente, porque 
aumentaram as dificuldades, não 
pode diminuir a solidariedade. (…) 
 
   É uma boa penitência quares-
mal pôr um travão ao consumo 
exagerado e partilhar com os 
outros. 
 
   Os ofertórios das Missas do 
Dia da Caritas (fim de semana: 
10-11 de Março) têm o mesmo 
destino. Como a Renúncia Qua-
resmal, devem ser enviados direc-
tamente para a Câmara Eclesiásti-
ca, que, por sua vez, os fará che-
gar à Caritas Diocesana. 
 

    A Caritas é o serviço oficial da 
Igreja, encarregado de organizar a 
acção social, como expressão da 
comunidade cristã. Onde não há 
outros grupos ou movimentos 
de pastoral social, é de toda a 
conveniência que se crie um 
Núcleo de Caritas. Não só devido 
à situação de emergência social, 
que vivemos, mas também porque, 
numa comunidade cristã, o Serviço 
da Caridade é tão importante e 
essencial como a Evangelização, a 
Catequese  e a Liturgia.(…) 
 
    O modelo a seguir é o do Bom 
Samaritano: deitar a mão e cuidar 
de quem jaz na berma da estrada. 
Mas é preciso também saber 
encaminhar, promover as pessoas 
e actuar nas causas da pobreza e 
da injustiça. No vasto repertório da 
Doutrina Social da Igreja, há uma 
série de princípios e de critérios, 
que precisam ser retomados e 
aplicados, hoje mais do que nun-
ca. 
 
    Antes de mais, os dois pilares 
fundamentais: a pessoa humana 
e a sua dignidade (…) Depois, há 
os dois princípios, que devem 
orientar toda a vida em sociedade: 
a solidariedade e a subsidarie-
dade. (…)  
 
   Não pode haver caridade sem 
justiça, nem justiça sem caridade. 
Caridade é o nome cristão do 
amor, que tem a sua fonte em 
Deus, que é Caridade, como nos 
diz S. João. 
 
    Ora, o Amor na Trindade Santís-
sima chama-se Espírito Santo, que 
Jesus prometeu enviar e envia, 
para tornar possível a fraternidade 
universal. Como muito bem explica 
o Papa, «a sociedade cada vez 
mais globalizada torna-nos vizi-
nhos, mas não nos faz 
irmãos» (Bento XVI). Só na medi-
da, em que vivermos sob o 
“Império do Espírito Santo” é que 
haverá lugar para todos no ban-
quete da vida. 
 
 

+ António, Bispo de Angra 

M ENSAGEM  DE  D .  ANT ÓNI O PAR A  A  QUAR ESM A  2 0 12  
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Óbitos  

21.02.12 - Maria da Conceição da Silva Pinho. 88 Anos. 

Batizados 

11.02.12 - Constança Lopes da Cunha Vaz 
               Filha de Eduardo Henrique da Cunha Vaz e Anabela Lopes da Cunha Vaz 

CARTÒRIO E ARQUIVO PAROQUIAL: Quarta-feira e Sexta-feira das 17h00 às 19h00 

DIA MUNDIAL DA JUVENT UDE  

FEIR A DE  S ANT ANA 

   No dia 1 de Abril de 2012 realizar-se-á 
mais um Dia Mundial da Juventude (DMJ),  
em comunhão com a juventude católica de 
todo o mundo. 

   Em Abril de 2011, celebramos este dia 
na nossa ouvidoria, com vários momentos 
e celebrações na nossa paroquia e na 
paroquia de Nossa Senhora do Rosário. 

ROMEIROS DE  SANT A  CRUZ 

INF ORM AÇÕES 

   Este ano terá lugar no concelho da 
Ribeira Grande, nomeadamente no 
espaço da Associação Agrícola de S. 
Miguel (Feira de Santana). O DMJ 
abrirá as suas portas não só aos 
jovens mas a todas as gerações 
garantindo atividades para todos! 
Vamos participar!  

   Está atento ás informações paro-
quiais para e podes consultar os 
seguintes sítios:  http://www. pasto-
raljuvenilacores.webnode.pt/ e 
http://www.facebook.com/pages/
Dia-Mundial-da-Juventude/ para 
mais informações e atualizações. 

   No dia 24 de Março cerca de sessenta 
irmãos dão inicio a mais uma romaria 
quaresmal da nossa comunidade às 
04h00 com a celebração da Eucaristia.    
   Durante a semana da romaria toda a 
comunidade, sobretudo as famílias dos 
romeiros, estão convidadas para a reci-
tação do terço, pelas 18h30, na Igreja 
Matriz. 
   O regresso e acolhimento do Rancho 
será no dia 31 na Eucaristia vespertina. 
   Rezemos pelos nossos romeiros. 

RANCHO DE  RABO  DE  PEIXE 

PER NOIT A 

   Na segunda-feira depois da chegada 
do nosso Rancho, a nossa paróquia jun-
tamente com a comunidade de Nossa 
Senhora do Rosário, acolhe os irmãos do 
Rancho de Romeiros de Rabo Peixe. 
 
   Assim sendo, todas as famílias que 
estiverem interessadas em acolher 
irmãos romeiros deverão contactar com 
os irmãos mestre e contramestre do nos-
so Rancho. 
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   No V Domingo da Quaresma, 
celebra-se o Dia Diocesano do 
Doente. Por isso, na nossa Paro-
quia iremos ter na Eucaristia das 
18h00 a celebração comunitária do 
Sacramento da Santa Unção. 
 
     A Epístola de S. Tiago recomen-
da que se administre a Unção aos 
doentes para os aliviar e salvar. 
Deve, por isso, com todo o em-
penho e diligência, aplicar-se aos 
fiéis gravemente doentes, quer em 
razão da própria enfermidade, quer 
em razão da idade avançada. 
 
    A Unção dos Doentes, não é 
sacramento apenas dos que se 
encontram no último transe da vida.  
 
   Assim sendo, pode administrar-
se às pessoas idosas cujas forças 
estejam já muito debilitadas, embo-

SANT A UNÇÃO 

25 DE  M ARÇ O  DE  20 12 

ra não sofram de doença grave; 
pode receber-se de novo se o doen-
te convalescer depois de o ter rece-
bido, ou se, no decurso da mesma 
doença, o seu estado se agravar; 
pode também dar-se a Santa Unção 
antes de uma grave intervenção 
cirúrgica, quando o motivo é uma 
doença perigosa.  
 
   Todos os paroquianos que se 
encontrem nestas condições e 
desejarem receber a graça deste 
sacramento, deverão inscrever-se 
no Cartório e Arquivo Paroquial no 
horário de habitual atendimento. 
 
   Quem está doente, necessita de 
uma peculiar graça de Deus para 
que não perca o ânimo na aflição, 
nem, pela força das tentações, 
venha a fraquejar na fé.  
 

INFORMAÇÕES  

BRE VES 

RECOLHA DE ALIMENTOS 
 

   A conferência Vicentina da 

nossa paróquia está a realizar 

de alimentos em favor das famí-

lias carenciadas. 

   Desde meados de Janeiro os 

pedidos de ajuda aumentaram 

muito.  

   Por isso, quem puder e quiser 

colaborar pode entregar os ali-

mentos na Igreja.  

 
 
VIA SACRA 

 

   Durante o tempo da Quares-

ma teremos às sextas-feiras, 

pelas 18h30 celebração da Via 

Sacra na Igreja Matriz.  

 
 
FESTA DO PAI NOSSO 

 

   As crianças do 2ª Ano de 

catequese celebram  a festa do 

Pai Nosso no dia 18 de Março, 

na Eucaristia das 11h30.  

 
 
DOMINGAS  

 

   No dia 21 de Março, quarta-

feira, pelas 20h30, realizar-se-á 

uma reunião com pelo menos 

um representante de todas as 

famílias que irão ter domingas 

do Divino Espirito Santo. Conta-

mos com a presença de todos. 


