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PE JOSÉ FRANCISCO BORGES PIRES (1937-2014) 

No dia 20 de Junho faleceu, aos 77 anos, na sua 

residência em Toronto o Pe. José Francisco Bor-

ges Pires, filho e amigo de Santa Cruz. 

 

De acordo com algumas pessoas que testemu-

nharam os últimos momentos da sua existência 

terrena, o Padre José, apesar do sofrimento, 

manifestou muita resignação e confiança em Deus 

e nunca perdeu o humor que o caracterizava. 

 

O Pároco em nome das  comunidades da Matriz 

de Lagoa e de Nossa Senhora dos Remédios 

enviaram um cruz e uma grinalda de flores como 

sinal de gratidão pelo amor e generosidade que 

ele sempre manifestou para com a nossa Paro-

quia. 

No dia 23, véspera do seu funeral em Toronto, 

foi celebrada uma Eucaristia na Matriz de Lagoa, 

pelas 20h00, com a presença de alguns sacerdo-

tes da nossa Ilha e muitos leigos que quiseram 

prestar uma última homenagem a este sacerdo-

te. No final da eucaristia, os participantes foram 

desafiados a deixarem, por escrito, uma mensa-

gem de condolências a enviar oportunamente 

aos seus familiares. 

 

O Padre José ficará sempre gravado na mente e 

coração das nossas gentes, com a certeza de 

que um dia nos votaremos a encontrar na comu-

nhão plena e eterna com Deus.  
 

Padre José Pires aDeus! 
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DESCONTOS SOCIAIS  DE ELETRICIDADE 

A Direção Regional da Energia dos Açores informou a 

nossa Paroquia de um Sistema de Apoio Social de 

Eletricidade ao Consumidor de Energia (ASECE) e 

da Tarifa Social de Eletricidade. 

 

Através deste programa e em situações devidamente 

comprovadas pelo Sistema de Segurança Social é 

possível obter, atualmente, um desconto de 11% 

sobre o valor dos consumos de energia elétrica. 

 

Podem usufruir destes descontos os beneficiários das 

seguintes prestações sociais: 

 

1. Complemento Solidário para Idosos; 

2. Rendimento Social de Inserção; 

3. Subsidio Social de Desemprego; 

4.  Abono de Família Crianças Jovens 1º escalão; 

5.  Pensão Social de Invalidez. 

Para obter tal beneficio devem: 

1. Os requerentes serem os titulares do contrato de 

fornecimento de eletricidade; 

2.  A potência contratada não ultrapassar os 4,6 kVA; 

3. O consumo de eletricidade ser exclusivamente para 

uso doméstico. 

 

Mais esclarecimentos serão dados nos balcões da EDA 

ou pelo telefone 800 20 25 25 (entre as 06h00 e as 

24h00). 

EM TUA MEMÓRIA… PADRE JOSÉ FRANCISCO BORGES PIRES 

Em tua memória 
Hoje estivemos reunidos 
Juntos cantamos vitória 
Na missa de fiéis defuntos 
 
Sentimos tua presença  
Recordamos tua história  
Agora que és pertença 
De deus, no reino da glória 
 
 
Muitos amigos presentes 
Nove irmãos sacerdotes 
Em unidade de crentes 
Jovens, adultos, velhotes 

Perante a tua fotografia 
Ornamentada de flores 
Recordando tua alegria 
Acção de graças e louvores 
 
Nesta Igreja da Matriz 
Pedaço do teu coração 
Esta comunidade te diz 
Obrigado, meu irmão 
 
 
Na glória de Deus 
Tu descansas agora 
Nós te dizemos adeus 
Adeus até qualquer hora  

                                                                                                     Guilhermina Barbosa  

Santa Cruz, 23 Junho 2014  

« A última lição do desporto proveitosa para a paz é a honra devida entre os competidores. O segredo 
da vitória, no campo, mas também na vida, está em saber respeitar o companheiro da minha equipa mas 
também o meu adversário. Ninguém vence sozinho, nem no campo, nem na vida!»  
 

In Mensagem do Papa Francisco na abertura da Copa do Mundo 2014 
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ÓBITOS 

17.05.2014 - Carlos Alexandre Silva Lopes. 32 anos. 

08.06.2014 - Fernanda de Medeiros Lima. 83 anos. 

BATISMO 

01.06.2014 – André Vieira Tavares. Filho de Márcio Rui 
Braga Tavares e de Catarina de Jesus  Vieira Cabral. 

www.agencia.ecclesia.pt 

A Agência de noticia da Igreja católica, em Portugal, propriedade do Secretariado Nacional 
das Comunicações Sociais renovou a sua presença na Internet, surgindo agora com um 
portal mais moderno e apelativo que vale a pena visitar. 
 
Para além desta presença, a Agencia Ecclesia é responsável por um semanário , um pro-
grama de rádio e dois programas de televisão, diariamente ao inico da tarde na RTP2 e o 
programa há mais tempo no ar na televisão Portuguesa o 70X7 emitido na RTP1. 

DATA D HORA LOCAL CELEBRAÇÃO GRUPOS 

28 S 09h30 Convento RETIRO  Adultos 

05 S 09h00 Dehonianos RETIRO 10ºAno SC e NSR 

16 4ª 19h30 Matriz REUNIÃO Adultos +10ºAno  SC e NSR + Surdos 

17 5ª 19h30 Matriz CONFISSÕES Padrinhos + Adultos +10ºAno SC e NSR + Surdos 

19 S 11h00 Matriz CRISMAS Adultos +10ºAno SC + Surdos 

20 D 13h00 Remédios CRISMAS 10ºAno NSR 

No dia 19 e 20 de Julho, nas comunidades da Matriz e Remédios, receptivamente, D. António de Sousa Braga irá 

crismas alguns jovens da nossa Paroquia. Para que este sacramento seja vivido intensamente os candidatos ao 

crisma terão alguns momentos de preparação como se indica no quadro a baixo. 

SACRAMENTO DA CONFIRMAÇÃO 
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INFORMAÇÕES 

FLORES 

Nos últimos meses foram muitas as famílias que ofe-

receram flores do campo para a ornamentação da 

nossa Igreja. Bem Haja a todos. 

 

FORMAÇÃO JUVENIL 

10 Animadores Juvenis da nossa comunidade estão 

a participar numa formação numa formação quinze-

nal no Centro Missionário do Sagrado Coração de 

Jesus com o intuito de melhor servir os grupos de 

jovens que animam. 

 

PRIMEIRA COMUNHÂO 

42 crianças da nossa catequese fizeram  a sua pri-

meira comunhão numa celebração festiva na Soleni-

dade do Corpo de Deus.  

 

CORPO DE DEUS  

A convite do Pe. João Ponte 8 Acólitos da nossa 

Paroquia participaram na Solenidade do Corpo de 

Deus na vila da Povoação. 

 

ANIVERSÁRIO DA LEGIÃO DE MARIA 

A Curia Juvenil comemora no dia 3 de Julho em 

Agua de Pau mais um aniversário com a participação 

de cerca dos 90 jovens que integram o movimento na 

Ilha de São Miguel, dos quias 10 formam o grupo de 

Santa Cruz. 

 

I ENCONTRO DO MEJS DE SÃO MIGUEL 

O Movimento de  Encontros de Jovens Shalom, pre-

sente á um ano na nossa comunidade participa no 1º 

Encontro do Movimento na Ilha de São Miguel no dia 

5 de Julho na Ouvidoria da Fenais. 

No passado mês de Maio, por altura das Festas do 

Senhor Santo Cristo dos Milagres, o senhor Duarte Bene-

vides, entregou 500 dólares canadianos,  em nome dos 

emigrantes que compraram alguns DVD’S da sua autoria 

sobre os 50 anos do Pe. José Pires. Este dinheiro foi 

depositado na conta do restauro dos altares da nossa 

Igreja. Que o Senhor recompense a generosidade destes 

nossos irmão. 

EMIGRANTES OFERECEM 500 DOLARES 

 

Na preparação para as Festas de Agosto da nossa comu-
nidade apelamos para o seguinte: 
 
1º Todos estão convidados a participar no CORTEJO DE 
OFERENDAS. Para mais informações os interessados 
devem contactar com a Comissão de Festas. 
 
2º As crianças e adolescentes interessados em participar 
na IV edição do SANTA CRUZ TEM TALENTOS devem 
inscrever-se o quanto antes no Arquivo da Paroquia. 
 
3º Este ano queremos fazer uma exposição de Fotografias 
dos QUARTOS DO ESPIRITO SANTO de todos os impé-
rios da nossa comunidade, ao longo dos tempos. Apela-
mos a quem tem fotografias que nos emprestem para 
reproduzirmos. 

LAMPARINA DO SANTISSIMO 

A lamparina que ilumina todo o ano o Santíssimo Sacra-

mento na nossa Igreja Matriz estava precisar de um res-

tauro e limpeza. Uma família da nossa comunidade dispo-

nibilizou-se para o efeito. Agradecemos este gesto em 

Louvor do Santíssimo Sacramento. 

FESTAS DE AGOSTO 2014 


