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SEMANA DOS SEMINÁRIOS 

FESTA DE SANTA CECILIA 

No dia 24 de Novembro - último 

domingo do Ano Litúrgico - a Igreja 

celebra a solenidade de Cristo Rei, e 

este ano em particular o encerramento 

do Ano da Fé.  

É neste ambiente festivo que, este 

ano, celebraremos Santa Cecília, na 

eucaristia das 18h00.  Congregamos 

numa só voz todos os movimentos e 

grupos  que animam as eucaristias na 

Matriz e nos Remédios e ainda a Filar-

mónica Estrela D’Alva, O Grupo de 

cantares de Santa Cruz e a Banda 

Novos Criativos. 

Por interceção de Santa Cecília cele-

braremos a Fé em Cristo nosso rei.  

«De 10 a 17 de Novembro, celebra-se, 

em todo o país, a Semana dos Semi-

nários.  

A Igreja convida-nos a rezar nesta 

semana pelos alunos, professores, 

funcionários e benfeitores do nosso 

Seminário Episcopal de Angra. 

Não podemos esquecer que o Semi-

nário é o Coração da Diocese, onde 

se forma pastores segundo o sagrado 

coração de Jesus. 

Nessa Semana, vamos ter entre nós 2 

seminaristas: Pedro Aguiar, aluno do 

De 25 a 29 de Novembro 2013,com inicio 

ás 20h00, na Igreja de N. Sra. de Fátima 

Lajedo, com ENTRADA LIVRE, decorre 

mais uma Semana Bíblica sob o tema: 

“PALAVRA, FÉ E VIDA” com o seguinte 

programa: Dia 25, Segunda: Abertura da 

Semana Bíblica, Fé e Revelação (vida, 

religião e fé) - Fr. Bento Domingues, 

op. Dia 26, Terça: A fé na vida e na 

história do Povo de Deus - Fr. Hercu-

lano Alves, ofmcap. Dia 27, Quarta: 

Jesus Cristo, autor e consumador da 

fé - Pe. Dr Ricardo Henriques, Seminá-

rio de Angra. Dia 28, Quinta: Fé em 

tempos de crise, no povo bíblico e 

hoje - Fr. Herculano Alves, ofmcap. 

Dia 29, Sexta: Átrio dos gentios 

Diálogo - entre crentes e não cren-

tes ser ou não ser crente - Pe. Dr 

Cipriano Pacheco, Vigário Episcopal, 

Eucaristia de Encerramento. 

XIX SEMANA BIBLICA  DIOCESANA - 2013 

5º Ano, natural do Pico  e Vitor Mou-

rinho, aluno do 3º Ano, natural do 

Faial. 

Os jovens seminaristas visitarão as 

paróquias da Ouvidoria onde irão  

desenvolver vários trabalhos de cariz 

vocacional. Visitarão ainda as Esco-

las Preparatórias; terão um encontro 

com o Pré Seminário e no sábado á 

noite promovem uma vigília de Ora-

ção na Igreja do Cabouco, pelas 

20h30 aberta a todos os cristãos da 

Ouvidoria.  

MEALHEIRO 
1 FAMILIA  X 1 MÊS = 1 EURO 
 

 

As famílias interessadas em contri-

buir com 1 euro por mês a favor do 

Edifício do Centro Social Paro-

quial (Antiga Marisqueira) deverão 

fazê-lo no Arquivo Paroquial. 
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Estamos na parte final do Ano da Fé. 
Ora, a fé é dom, que recebemos através 
da Igreja. É um ato pessoal, na medida 
em que é uma escolha livre e voluntária. 
Mas é, ao mesmo tempo, um ato comuni-
tário e eclesial: acreditamos como comu-
nidade e na comunidade cristã. Portanto, 
não tem sentido afirmar: “eu cá tenho a 
minha fé”. A nossa é a fé da Igreja e na 
Igreja.  
 
Semana da Diocese 
 
Com esta mesma fé da Igreja e na Igreja, 
vamos celebrar, a 3 de Novembro, o Dia 
da Diocese, com a feliz coincidência do 
aniversário da sua fundação. Seguir-se-á 
a Semana da Diocese, em que somos 
convidados a reavivar esta fé na Igreja e 
nesta Igreja Particular, que é a Diocese 
de Angra. 
 
Cada um, de algum modo, crê juntamen-
te com a Igreja e crê no que a Igreja acre-
dita. “Esta é a fé da Igreja, que nos gloria-
mos de professar”, proclamamos na cele-
bração dos Sacramentos do Baptismo e 
do Crisma. A Igreja não é apenas desti-
natária da Revelação; não vem depois da 
Revelação; faz parte da Revelação; é 
objecto da Revelação. Por isso, ao cele-
brarmos o Dia e a Semana da Diocese, 
queremos professar com toda a convic-
ção: «Creio na Igreja». Nesta Igreja, dis-
persa pelas nove Ilhas, mas unida, na 
mesma fé e empenho missionário. 
 
Expressão dessa comunhão é a progra-
mação possível, que intentamos e que 
este ano pastoral se concentra num 
maior empenhamento da Diocese na 
comunicação, nomeadamente com o 
lançamento do Gabinete de Informação, 
de um Portal digital e de um Semanário 
diocesano. 
Como acontece, todos os anos, os ofertó-
rios do fim-de-semana de 2 e 3 de 
Novembro destinam-se aos Serviços 
Centrais da Diocese. É uma expressão 
concreta de solidariedade, nesta hora de 
dificuldades para todos. O último ofertório 
do Dia da Diocese rendeu 12.378, 61 
Euros. 
 
Tenhamos também presente que o 1º de 
Novembro deixou de ser feriado nacional, 
mas a Igreja continua a celebrar, nesse 
dia, a Solenidade de Todos os Santos. 
Como é um dia normal de trabalho, isso 
vai dificultar a manutenção da linda tradi-
ção do “Pão por Deus”.  (…) Nada impe-
de que essa tradição, muito sentida e 
vivida nos Açores, passe para o Domingo 
seguinte. É só experimentar.  

Semana dos Seminários 
 
De 10 a 17 de Novembro, celebra-se, 
em todo o país, a Semana dos Seminá-
rios. Não deixaremos de assinalar, 
entre nós, essa ocorrência. Tanto mais 
que, em Novembro, encerramos as 
comemorações dos 150 anos de funda-
ção do Seminário Episcopal de Angra. 
É um momento de ação de graças pelo 
que tem significado o nosso Seminário 
para a Diocese e para os Açores. Este 
ano entraram sete novos seminaristas, 
todos de S. Miguel. São ao todo 21. 
Rezemos pela sua perseverança e 
apoiemos o nosso Seminário em todos 
os sentidos. 
 
Conselho Pastoral Diocesano 
 
Na Solenidade de Cristo Rei (24 de 
Novembro) é o encerramento do Ano 
da Fé. Nesse fim-de-semana, realizare-
mos o Conselho Pastoral Diocesano 
(22-24 de Novembro), que congrega 
fiéis leigos, representantes das Ouvido-
rias, dos vários Grupos, Serviços e 
Movimentos. 
 
É uma ocasião única de avaliação e de 
programação pastorais, que, desta vez, 
vai centrar-se: no balanço do Ano da 
Fé na Diocese; nas orientações pasto-
rais para 2013/14, dominadas pelo 
tema: Comunicação Social e Nova 
Evangelização; e nas perspectivas 
futuras de empenho missionário, a par-
tir, sobretudo, dos desafios, lançados 
continuamente pelo Papa Francisco. 
 
Se, na Quinta-Feira Santa, o Papa 
tinha pedido aos sacerdotes para 
serem pastores «com o cheiro das ove-
lhas», a todos o batizados Ele exorta a 
serem mensageiros e testemunhas da 
Boa Nova da salvação, em todas as 
periferias, não só geográficas ou socio-
lógicas, mas também e, sobretudo, 
“existenciais” e culturais. 
 
Diz textualmente o Papa Francisco: 
«Não compreendo as comunidades 
cristãs, que se fecham nas paróquias». 
E referindo-se à parábola da ovelha 
tresmalhada, adverte: «Digamos a ver-
dade: hoje só temos uma ovelha (no 
rebanho); somos minoria. Urge sair e ir 
ao encontro das noventa e nove» (que 
estão fora do rebanho). Por todos os 
meios. Também melhorando e atuali-
zando a nossa comunicação. 
 
 
Comunicação ao serviço da «cultura 
do encontro» 

 É a proposta do Papa Francisco. 
Deve inspirar a aposta da Diocese na 
Pastoral da Comunicação, tendo pre-
sente as redes sociais, que dominam o 
mundo de hoje. Não se trata apenas 
de servir-se delas como instrumento 
de evangelização, mas também e, 
sobretudo, de entrar nessa cultura.  
 
«O grande continente digital – adverte 
o Papa – não é simplesmente tecnolo-
gia, mas é formado por homens e 
mulheres reais, que trazem consigo 
aquilo que têm dentro, as suas espe-
ranças, os seus sofrimentos, as suas 
ansiedades, a busca do verdadeiro, do 
belo e do bom (…). Assim, é importan-
te saber dialogar, entrando com discer-
nimento, também nos ambientes cria-
dos pelas novas tecnologias, nas 
redes sociais, para fazer emergir uma 
presença, uma presença que escuta, 
dialoga, encoraja. Não tenhais medo 
de ser esta presença, afirmando a 
vossa identidade cristã, ao fazer-vos 
cidadãos deste ambiente…». 
(Discurso à Assembleia Plenária do 
Pontifício Conselho para as Comunica-
ções Sociais, 21 de Setembro de 
2013).  
 
Evangelizar é comunicar. E comunicar 
é fazer comunhão, criar comunidade. 
Fazer comunhão é comunicar. E não 
há comunidade, sem comunicar. São 
tudo palavras, com a mesma raiz: “pôr 
em comum”. Trata-se, pois, de 
«valorizar o potencial da comunicação, 
num mundo, cada vez mais conectado 
e em rede, a fim de que as pessoas 
estejam mais próximas umas das 
outras. (…). 
 
«Uma Igreja, companheira de estrada, 
sabe pôr-se a caminho com todos. Há 
uma regra antiga dos peregrinos, que 
Santo Inácio adoptou (por isso é que a 
conheço). Diz ele, numa das suas 
regras, que o companheiro de um 
peregrino, que faz a estrada com o 
peregrino, deve caminhar com o passo 
do peregrino, nem ir mais adiante, nem 
ficar para trás. Com isto quero dizer – 
remata o Papa Francisco - urge uma 
Igreja companheira de estrada, que 
saiba pôr-se a caminho, como se 
caminha hoje» (Ibid.).  
 
Mãos à obra, com o auxílio de Nossa 
Senhora do Rosário, que veneramos, 
de modo especial, neste mês de Outu-
bro! 
 
 

+ António, Bispo de Angra 

«CREIO NA IGREJA» NOTA PASTORAL DO BISPO DE ANGRA E ILHAS DOS AÇORES 



 

MATRIMONIOS 

19.10.2013  
Pedro Miguel de Sousa Lima Ferreira  
e Helena Margarida Pires Correia. 

Óbitos 

02.10.2013 Maria Cremilde. 82 Anos. 

08.10.2013 Maria Luísa Tavares. 93 Anos. 

08.10.2013 João António Cabral do Coreto. 41 Anos. 

22.10.2013 Daniel de Sousa Cordeiro. 46 Anos. 

24.10.2013 Alda Maria Bernardo Laranja. 79 Anos. 

26.10.2013 Humberto Manuel Machado Laranja. 49 Anos. 

30.10.2013 Duarte Manuel Garcia de Sousa. 71 Anos. 

30.10.2013 Rui Manuel da Costa Almeida. 51 Anos. 

BATISMOS 

13.10.2013 Melissa Ferreira Sousa. Filha de Luís Carlos Matos Sousa e Malvina de Fátima Bento Ferreira Sousa 

13.10.2013 Rita Cabral Rebelo. Filha de Aires Miguel Botelho Rebelo e Carina Sílvia Barbosa Cabral Rebelo 

13.10.2013 Maria Rôlo Reis. Filha de Eduardo Jorge Medeiros dos Reis e Susana Cristina Batalha Rôlo 

20.10.2013 Martim Vidinha dos Reis. Filho de Roberto Carlos Tavares dos Reis e Vânia do Rosário C Vidinha 
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NOVO HORÁRIO 
 

CARTÓRIO & ARQUIVO PAROQUIAL 
 

Terças e Quintas   

17h00 ás 19h00  

« O projeto www.passo-a-rezar.net  é uma iniciativa do Secretariado Nacional do Apostolado da Ora-

ção, uma obra da Companhia de Jesus (jesuítas) que se dedica à promoção da oração pessoal. No estilo 

de oração que propõe, bebe a sua inspiração nos Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loiola, o funda-

dor da Companhia de Jesus. A espiritualidade inaciana, como lhe chamamos, alimenta o objetivo a que nos 

propomos: facilitar, seguindo a intuição de Inácio, a relação imediata do Criador com a criatura e da criatura 

com o Criador [EE, 15] . 

 

Com o www.passo-a-rezar.net pretendemos adaptar a proposta da oração pessoal às circunstâncias da 

vida de todos os dias e à exigência de mobilidade que a caracteriza. A caminho do trabalho ou da faculda-

de, nos transportes públicos ou no trânsito, rezar não é uma “utopia” nem um “desejo irrealizável”: 

o www.passo-a-rezar.net oferece-te a possibilidade de fazeres de cada lugar um lugar de encontro com 

Deus, um ”espaço sagrado”.» 

 
www.passo-a-rezar.net 
 

Leva contigo a tua oração! 

http://www.apostoladodaoracao.pt/
http://www.apostoladodaoracao.pt/
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FORMAÇÃO DE ANIMADORES 

Nos dias 16 e 17 de Novembro decorre na nossa Paroquia um 

encontro de formação para animadores do Movimento de Encontros 

de Jovens Shalom.  

Sob a orientação de três formadores do movimento - um do Conti-

nente e dois da Ilha Terceira -  este encontro será para consolidar a 

implementação do movimento na ilha de São Miguel e em particular 

na nossa Paróquia. 

No âmbito da formação, os participantes irão animar a Eucaristia 

Vespertina do dia 16, sábado, ás 19h00. 

INFORMAÇÕES 

FESTA DO ACOLHIMENTO 

No dia 10 de Novembro na Eucaristia das 11h30 

a nossa comunidade acolheu festivamente as 

crianças do primeiro ano de catequese. 

 

EXPERIENCIA DAMASCO 

De 15 a 17 de Novembro, dois jovens da nossa 

Paróquia participam no retiro espiritual da Asso-

ciação XTO. Rezemos por eles. 

 

DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS 

A Conferencia Vicentina da nossa comunidade 

esta tem recebido, nos últimos tempo muitas 

doações de roupas. Assim sendo, estas serão 

distribuídas por famílias carenciadas que para o 

efeito devem obter mais informações no Arquivo 

e Cartório Paroquial. 

 

REUNIÃO MENSAL DE ROMEIROS 

No dia 28 de Novembro reúnem-se os Romeiros 

de Santa Cruz, pelas 20h30 no Salão Paroquial. 

 

ENCERRAMENTO DO CPM 

No dia 1 de Dezembro, os casais participantes 

no CPM  animarão a Eucaristia das 18h00. 

 

1ª SEXTA-FEIRA DE DEZEMBRO 

No dia 6 de Dezembro teremos uma hora Santa, 

das 19h30 ás 20h30 orientada pelos Missioná-

rios da Obra de Maria. 

 

MERCADINHO DE NATAL 

A nossa Comunidade estará presente dos dia 6 

a 8 de Dezembro no Mercadinho de Natal pro-

movido pela Câmara Municipal de Lagoa. Cola-

bore connosco. 

ÚLTIMO APELO 

Todos nós queremos a nossa Igreja ornamentada para maior beleza 

das nossas celebrações. 

Para que assim seja é necessário alguém que se voluntarie para  os 

grupos de ornamentação que cada vez são menos e quanto mais 

forem, mais suave será este serviço comunitário. 

Neste sentido, fazemos um ultimo apelo para que surgem novos 

grupos de ornamentação.  

Os interessados deverão contactar com o pároco para esclarecimen-

tos e inscrições. 

Se a situação não se alterar, corremos o risco de num futuro 

próximo a nossa Igreja deixar de ser ornamentada. 


