
BOLETIM COM O PATROCINIO DA TIPOGRAFIA ESPERANÇA  

Esta é para nós uma semana maior , em que celebramos a 
vida, paixão, morte  e ressurreição de Jesus, mistério e raiz 
da nossa fé. Por isso, só por motivo grave é que um Cris-
tão Católico deve faltar a estas celebrações.  
Devemos evitar motivos menores, desleixos e desculpas para 
não participamos neste que é o núcleo central de todas as 
outras celebrações do ano litúrgico. Se tivermos que escolher 
uma só missa para irmos no ano devemos ir á Mãe de todas 
as Missas que é a Vigília Pascal.  
No entanto, faço o apelo para que participemos em todas as 
celebrações de Quinta a Domingo, para que esta seja real-
mente uma Semana Santa e não uma semana de feriados. 

DOMINGO DE PÁSCOA 
EUCARISTIA SOLENE 

 
11h30 Matriz 

 
 

PROCISSÃO DA RESSUREIÇÃO 

 

PROCISSÃO AOS ENFERMOS 

16h30 Matriz    

BOLETIM PAROQUIAL DE SANTA CRUZ   Ano VI -  Nº 44 -  MARÇO de 2016 

SEMANA SANTA 2016 

SEXTA-FEIRA SANTA 
CELEBRAÇÃO DA PAIXÃO DE JESUS 

 
 

20h00 Matriz 

PROCISSÃO DO ENTERRO DO SENHOR 
21h00 Matriz

QUINTA-FEIRA SANTA 
MISSA DA CEIA DO SENHOR  Lava pés  

20h00 Matriz  

ADORAÇÃO  EUCARISTICA 

21h00 Matriz 

SABADO SANTO 
SOLENE VIGILIA PASCAL 
21h00 Matriz 

No Domingo, iremos levar em procissão, a sagrada comunhão 
a 4 enfermos da nossa comunidade. O itinerário será o 
seguinte: Rua da Igreja, Rua da Santa Casa, Cabo da Vila, 
Rua da Quintã, Cabo da Vila, Rua do Jardim, Rua de Cima, 
Rua Pe. Inácio A. Machado, Travessa da Longueira, Rua 
Pe. Adriano F. Mendonça, Rua do Machado, Travessa do 
Machado, Rua Dr. José Pacheco Vieira, Rua Pe. Inácio A. 
Machado, Rua Pe. Duarte, Rua Filomeno da Câmara, Rua 
D. Manuel M. Guerreiro e Avenida Gaspar Fructuoso.  
 

Desejo uma Santa Pascoa para todos! 
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D. JOÃO LAVRADOR É O NOVO BISPO DE ANGRA 

D. João Lavrador é a partir do dia 15 de Março o 39º 
Bispo de Angra sucedendo a D. António de Sousa Bra-
ga, no dia em que completa 75 anos de idade e viu pro-
mulgada pelo Papa Francisco a aceitação da sua resig-
nação. 
D. João Evangelista Lavrador é natural de Mira, distrito 
de Coimbra e chegou à diocese no dia 29 de novembro, 
depois de ter sido nomeado Bispo Coadjutor de Angra 
pelo Papa Francisco a 29 de setembro de 2015. 
Na bula da sua nomeação vinha expresso que teria 
direito a suceder ao então Bispo de Angra quando este 
resignasse. 
A sua entrada como bispo residencial da diocese aço-
riana é automática, de acordo com o cânone 409 do 
Código de Direito Canónico. O Papa referia que esta 

António de Sousa Braga, o qual foi operado em março 
de 2015 a um tumor pulmonar. 
D. João Lavrador entrou na diocese depois de tomar 
posse diante do Colégio de Consultores, no passado 
mês de novembro, numa cerimónia em que participou o 
Núncio Apostólico da Santa Sé, em Lisboa, D. Rino 
Passigato, que decorreu em Angra do Heroísmo. 
D.João Lavrador tem 60 anos, acabados de completar, 
e é bispo há 9, tendo exercido o seu magistério no Por-
to, como auxiliar.  

-  
Desde que entrou na diocese de Angra já percorreu 

praticamente todas as ilhas. 
Na hora de assumir funções deixa palavras de apreço 

 
Durante estes quase vinte anos, refere D: João Lavra-
dor,  
sacerdotes, dos diáconos, dos consagrados e dos lei-

com as pessoas, qualquer que fosse a sua condição, e 
a sua capacidade de diálogo com as diversas institui-

 
-se a admirar o Bispo 

desta diocese ao longo destes vinte anos e a Diocese 
que serviu tão generosamente fica com as suas profun-
das marcas de bom Pastor que se entregou totalmente 

 
-nos para o Senhor Dom António 

Braga para lhe dizer quanto recebemos dele, quanto 
em nós ficam as suas qualidades de homem bom e de 
Pastor exemplar, para lhe afirmar que esta continua ser 
a sua Diocese, para lhe testemunhar a nossa profunda 
gratidão e para lhe solicitar a sua presença para nos 
continuar a acompanhar e a ajudar com a sua sabedo-

 
Prometida fica uma celebração diocesana, a realizar no 
próximo dia 30 de Junho, quando completa os seus 20 
anos de ordenação episcopal e de inicio da sua ativida-
de episcopal em Angra. 

www.igrejaacores.pt 
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ÓBITOS 

08.01.2016  José Cordeiro Mendes. 62 Anos 

14.02.2016 Luís da Silva Massinha. 90 Anos 

19.02.2016 Marcelino Matias de Aguiar. 52 Anos 

BATISMOS  

07.02.2016 
Kelly Alexandra Machado Martins 
Filha de Pedro Miguel Tavares Martins 
e de Dalila Alexandra Machado Paiva 

02.03.2016 
Mariana Ponte Teles 
Filha de Júlio André Sousa Teles e de 
Cátia de Lurdes Bizarro Ponte 

13.03.2016 

Luciana Machado Freitas 
Filha de Marco Paulo Pimentel de Frei-
tas e de Lúcia de Fátima Rebelo 
Machado 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ARQUIVO PAROQUIAL 
Terças e Quintas das 17h00 ás 19h00 

Um belíssimo livro de oração para o tempo pascal. A 
partir da liturgia do dia, apresenta-se uma citação bíbli-
ca que inspira uma meditação. Uma imagem convida à 
interiorização e a oração faz a ponte entre a Palavra e 
a vida. Numa linguagem simples e concreta, a Palavra 
da liturgia, desde a Páscoa ao Pentecostes, é apresen-
tada de uma forma bela e profunda. À venda na nossa 
Paroquia por 1 euro.  

REZAR NA PÁSCOA 2016 

 
O Papa denunciou na cerimónia do Domingo de Ramos, 

do que aconteceu com Jesus, ao dar início às celebra-
ções da Semana Santa,  

em tantos deslocados, em tantos refugiados dos quais 
ninguém quer assumir a responsabilidade do seu desti-

 
A crítica chega no dia em que entra em vigor novo acor-
do entre a União Europeia e a Turquia sobre a devolução 
de migrantes que cheguem clandestinamente a território 
comunitário. 
Francisco recordou que, depois de uma entrada triunfal 

indiferença, porque ninguém quis assumir a responsabili-
 

porque Ele nos vem salvar, somos chamados a escolher 
o seu caminho: o caminho do serviço, da doação, do 

 
 

www.agencia.ecclesia.pt 

FRANCISCO LEMBROU QUE NINGUÉM 
QUIS ASSUMIR 
PELO DEST INO» DE JESUS . 
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INFORMAÇÕES 

REUNIÃO DOMINGAS E IMPERIOS 

CRISMAS 2016 

No dia terça-feira, realiza-se uma reunião para 
todos os responsáveis pelas Domingas e Impérios do Divino 
Espirito Santo, será ás 20h30, no Salão Paroquial. Nesta 
reunião, serão sorteadas as famílias que irão receber o páro-
co para a reza do terço. 

VISITA PASCAL 
No dia 3 de Abril
mos realizar mais uma visita Pascal a todas as famí-
lias da comunidade, a partir das 11h00. Por este moti-
vo, a Eucaristia neste dia será excecionalmente ás 
10h00.Vamos acolher as crianças e jovens que irão 
levar, a cada família, uma mensagem de alegria pela 
ressurreição de Jesus Cristo. 
 
FESTA DO CREDO 
No dia 3 de Abril, na Eucaristia das 10h00, os ado-
lescentes do 5º Ano de Catequese celebram a Festa 
do Credo. 
 
DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE 
No dia 3 de Abril, a Juventude da Ilha de São Miguel 
celebra o seu dia, na Paroquia da Maia.  
 
CURSILHO DE CRISTANDADE 
Em Abril realizam-se 2 Cursilhos de Cristandade: 
Homens, do dia 7 ao dia 10, e Senhoras, do dia 14 
ao dia 17. 
 
ENCONTRO DE JOVENS DO MEJSh 
Nos dias 9 e 10 de Abril, o Pe. Jorge Benfica, Assis-
tente Nacional do Movimento de Encontro de Jovens 
Shalom (MEJSh) regressa a São Miguel, para partici-
par num encontro (Mini GE) com os jovens do MEJSh 
da nossa Ilha. Este encontro acontece depois da Visi-
ta da Equipa Nacional do MEJSh a São Miguel, que 
aconteceu nos dias 19 e 20 de Março, para conhecer 
a nossa realidade local. 
 
DIA DO ROMEIRO 
No dia 10 de Abril os Romeiros da Ilha de São Miguel 
celebram no seu dia, nas Capelas. 
 
DIA DA OUVIDORIA 
No dia 10 de Abril, todas as comunidades da Ouvido-
ria de Lagoa assinalam mais um dia da Ouvidoria na 
Paroquia de São José, Ribeira Chã. 
 
FESTA DA ÁCISES 
No dia 25 de Abril
celebra a sua Festa anual, pelas 14h00 na Igreja 
Paroquial Matriz da Povoação 
 
PRIMEIRA COMUNHÂO 
No dia 29 de Maio (Domingo
de Catequese celebram a Festa da Eucaristia,  ás 
11h30, onde iram receber pela primeira vez a comu-
nhão.  
A partir de 2017, as Primeiras Comunhões voltam 
a ser na Quinta-feira da Solenidade do Corpo de 
Deus. 

Na Ouvidoria de Lagoa, o Sacramento do Crisma ou 
Confirmação será administrado, este ano, em três 
grandes celebrações inter-paroquiais, a saber: 
Dia 4 de Julho, segunda-feira, ás 19h00, na Igreja de 
Nossa Senhora do Rosário, para os crismandos das 
Paroquias da Atalhada, Rosário, Santa Cruz e Remé-
dios; 
Dia 5 de Julho -feira, na Igreja Jubilar de Nossa 
Senhora da Misericórdia, para os  crismandos do 
Livramento e Cabouco; 
Dia 6 de Julho, quarta-feira, na Igreja de Nossa 
Senhora dos Anjos, para os crismandos de Agua de 
Pau e Ribeira Chã; 
Esta modalidade, pode parecer nova ou «injusta», mas 
não é, porque é frequente e normal a celebração do 
Crisma ser inter-paroquial e em dias de semana, por 
todas as nossas Ilhas. Nos últimos anos a nossa Ouvi-
doria tem sido privilegiada, por estas celebrações acon-
teceram ao fim de semana e nas Igrejas de todas as 
comunidades, mas nós não somos melhores, nem mais 
do que as outras Paroquias de São Miguel e restantes 
Ilhas, onde as celebrações se realizam deste modo. 
Não nos esqueçamos que nós somos um só povo, uma 
só Igreja, a de Jesus Cristo e por isso onde dois ou três 
estiverem reunidos em seu nome, Ele estará no meio 
deles, independentemente do local. 


