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BOLETIM COM O PATROCINIO DA TIPOGRAFIA ESPERANÇA  

QUINTA-FEIRA SANTA 
 
Neste dia a Igreja lembra o Inico da Paixão do seu 
Senhor, comemorando especialmente os seguin-
tes acontecimentos: Instituição do sacerdócio e 
instituição da Eucaristia 

 
20h30 MISSA DA CEIA DO SENHOR  
           com o rito de Lava pés 

 

21h30 ADORAÇÃO  EUCARISTICA 

 

 

SEXTA-FEIRA SANTA 

 
Celebramos o mistério da morte redentora de 
Cristo. Neste dia, não há missa, como seu memo-
rial, mas celebração direta integrando a sequência 
dos Seguintes atos: Liturgia da Palavra; Oração 
Universal; Adoração da Cruz e Comunhão Euca-
rística.  

 
20h00 CELEBRAÇÃO  
           DA PAIXÃO E MORTE DE JESUS 

 
 
21h00 PROCISSÃO 
           DO ENTERRO DO SENHOR 
 

SABADO SANTO 
 
Todas as celebrações convergem para a vigília 
Pascal. Por ela se realiza a grande passagem da 
morte à vida.  A grande vitória final de Deus , em 
Cristo. 

 
21h00 SOLENE VIGILIA PASCAL 
 

DOMINGO DE PÁSCOA 
 
Todo o domingo é um dia Pascal, porque simbo-
liza e evoca a ressurreição de Cristo. O domingo 
de Pascoa é, neste sentido  o paradigma de  
todos os domingos do ano litúrgico. 

 
11h30 EUCARISTIA SOLENE 

  
15h30 PROCISSÃO AOS ENFERMOS 
            
18h00 EUCARISTIA  
 

DOMINGO DA MISERICORDIA 
 
As nossas crianças levam a boa nova da ressur-
reição a todas as famílias da comunidade. 
 

10h00 EUCARISTIA 
             
11h00 VISITA PASCAL 



Março  2013  
Matriz de Lagoa 

ENFERMOS: 1. Arsénio Moniz 2. Maria Beatriz Sousa Lima 3. Maria 

dos Anjos Ferreira   4. Mercês Oliveira 5. José Barbosa   6. João da 

Ponte Júnior 7. Maria de Lurdes Pimentel 8. Maria da Conceição 

Pereira Pimentel  9. Maria do Rosário Fonseca   

 

ITINERÁRIO: Igreja Matriz » Rua da Igreja » Rua da Santa Casa da Misericórdia 

» Rua do Cabo da Vila » Rua da Quintã » Rua do Cabo da Vila » Rua do Jar-

dim » Rua de Cima » Rua Padre Agostinho Inácio Machado » Rua do Machado 

» Travessa do Machado » Rua Dr. José Pacheco Vieira » Rua Padre Agostinho 

Inácio Machado » Rua Padre Duarte » Rua Dr. Filomeno da Camara » Rua 

General Bernardo do Canto » Rua Dr. Filomeno da Camara » Rua D. Manuel 

Medeiros Guerreiro » Avenida Gaspar Fructuoso » Igreja Matriz.  

PROCISSÃO DO SENHOR AOS ENFERMOS 2013  

CAT EQUESES FAMILIARES  

“SEDE GUARDIÕES DOS DONS DE DEUS”  

Com o Tempo Pascal iniciamos uma nova caminhada de Louvor e Ado-
ração a Deus na Pessoa do Espirito Santo. Este é um tempo privilegiado 
de oração em família, em comunidade. Por isso, este ano serão realiza-
das catequeses familiares nas casas de algumas famílias que tem 
domingas do Divino Espirito Santo. 
 
A seleção de uma família por império foi feita mediante sorteiro realizado 
na reunião, do passado dia 20, com os imperadores e mordomos.  
 
Nestas catequeses estará presente o nosso pároco que conduzira a reci-
tação  do terço e a leitura e meditação de uma passagem da Palavra de 
Deus. 

Na Homilia da Missa que marcou o inicio do seu pontificado o Papa Fran-
cisco afirmou que “ tudo está confiado à guarda do homem, e é uma res-
ponsabilidade que nos diz respeito a todos. Sede guardiões dos dons de 
Deus! 

E quando o homem falha nesta responsabilidade, quando não cuidamos 
da criação e dos irmãos, então encontra lugar a destruição e o coração 
fica ressequido.  

Queria pedir, por favor, a quantos ocupam cargos de responsabilidade 
em âmbito económico, político ou social, a todos os homens e mulheres 
de boa vontade: sejamos «guardiões» da criação, do desígnio de Deus 
inscrito na natureza, guardiões do outro, do ambiente; não deixemos que 
sinais de destruição e morte acompanhem o caminho deste nosso mun-
do! Mas, para «guardar», devemos também cuidar de nós mesmos. Lem-
bremo-nos de que o ódio, a inveja, o orgulho sujam a vida; então guardar 
quer dizer vigiar sobre os nossos sentimentos, o nosso coração, porque 
é dele que saem as boas intenções e as más: aquelas que edificam e as 
que destroem. Não devemos ter medo de bondade, ou mesmo de ternu-
ra.” 
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Marcelo Callo nasceu em 6 de 
dezembro de 1921, em Rennes, 
França, sendo um dos nove 
filhos. Ele era uma criança feliz, 
que era conhecido por ser um 
líder e um perfeccionista. Após 
concluir seus estudos primários, 
tornou-se um aprendiz numa tipo-
grafia, por volta dos 13 anos. Ele 
escolhia as suas amizades. Per-
tenceu à JOC (Juventude Operá-
ria Católica) e foi escuteiro. Ele 
tinha um bom senso de humor e 
gostava de jogar futebol, ping 
pong e cartas. 
 
Aos 20 anos, apaixonou-se por 
Margarida. Levou algum tempo 
para se declarar à jovem, assu-
mindo depois um namoro em que 
os dois impuseram uma regra 
para a vida espiritual que contem-
plava rezar em conjunto e partici-
par na eucaristia juntos sempre 
que lhes era possível.  
 
Em 8 de Março de 1943, em ple-
na II Guerra Mundial a sua irmã 
Madalena foi morta durante um 
bombardeamento que destruiu o 

prédio onde viviam. Mais tarde, 
quando os alemães ocuparam 
a França, Marcelo foi condena-
do e deportado para a Alema-
nha, para o “Serviço de traba-
lho obrigatório” Se ele não 
cumprir-se, a sua família seria 
presa. 
 
Aí ele trabalhou numa fábrica 
que produzia bombas que 
seriam usadas contra seus 
próprios compatriotas. Depois 
de três meses, sentia a falta da 
sua família e da missa (não 
havia uma igreja católica na 
cidade), Marcelo cai em 
depressão. Mais tarde, ele 
encontrou um lugar onde era 
celebrada a missa aos domin-
gos. Isso ajudou a mudar a 
sua disposição. Ele relatou 
que, "Finalmente Cristo reagiu. 
Ele me fez entender que a 
depressão não era boa. Tive 
que manter ocupado com 
meus amigos e depois alegria 
e alívio iria voltar para mim." 
 
Com a sua moral e esperança 
restaurada, ele ajudou aos 
seus amigos deportados. Ele 
organizou um grupo de traba-
lhadores cristãos que fizeram 
atividades em conjunto, como 
praticar desporto. Ele também 
organizou um grupo teatro. 
Para seus amigos franceses, 
ele organizou uma missa a ser 
celebrada em sua língua nati-
va. Eventualmente, as suas 
atividades atraíram a atenção 
indesejada das autoridades 
alemãs. Quando foi interroga-
do pelos alemães, ele admitiu 
as suas atividades católicas e 
foi preso no dia 19 de Abril de 
1944, argumentando que: " O 
senhor é muito católico." 
 

Ele recebeu secretamente a 
Eucaristia na prisão e continuou 
a rezar e ajudar seus compa-
nheiros. Ele foi considerado peri-
goso para os alemães e foi 
transferido para uma prisão para 
outra prisão. Sofria de várias 
doenças como a bronquite, des-
nutrição, febre, inchaço e fraque-
za generalizada. Ele nunca 
reclamou. Apesar do sofrimento, 
ele encorajou os seus compa-
nheiros, dizendo: "É na oração 
que encontramos a nossa força."  

 
Morreu na festa de São José, 19 
de Março de 1945. 
 

A 04 de Outubro de 1987 foi 

beatificado pelo Papa João Pau-

lo II 

beato MARCELO CALLO 

Na sua infância o beato Marcelo  
foi escuteiro 
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INFORMAÇÕES 

HORÁRIO DE VERÃO 
A hora muda no ultimo dia des-

de mês. Assim sendo a Euca-

ristia de Sábado passa a ser 

às 20h00. 

 

JORNADA DA JUVENTUDE 

Nos  dias 13 e 14 de Abril, a 

Juventude  católica da nossa 

Ilha celebra  a sua fé no recinto 

da Feira de Santana.  

 

DIA DE SÃO JORGE 

O Corpo Nacional de Escutas 

celebra o dia do seu Patrono em 

sintonia com a Jornada da 

Juventude de Ilha. 

 

DIA DO ROMEIRO 

O Movimento de Romeiros de 

São Miguel celebra  o seu dia 

no domingo 21 de Abril na Ermi-

da de Nossa senhora do Pranto. 

 

FESTA DA ASSIS 

A legião de Maria celebra a 

Solenidade da Ácies, no dia 28 

de Abril na Igreja de Nossa 

Senhora de Fátima no Lajedo. 


