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BOLETIM PAROQUIAL DE SANTA CRUZ Ano VI- N° 46- DEZEMBRO de 2016 

CELEBRAÇÕES LITURGICAS DO NATAL 

24.12.2016 Natal do Senhor 17h30 Lar Santo António 
22h00 Remédios 

25.12.2016 Natal do Senhor OOhOO Matriz 
Benção das Famílias 18h00 Matriz 

Missa Solene 
17h30 Lar Santo António 

31.12.2016 19h00 Remédios 
Te Deum 

20h30 Matriz 

01.01.2017 Sta. Maria Mãe Deus 18h00 Matriz Dia Mundial da Paz 

07.01.2017 Epifania do Senhor 19h00 Matriz 
Anuncio Solene Páscoa 

Epifania do Senhor 
09h30 Lar Santo António 

08.01.2017 11h30 Matriz 
Anuncio Solene Páscoa 

13h00 Remédios 

BENÇÃO DAS FAMILIAS 

No dia 25 de Dezembro, na Eucaristia das 18h00 iremos pedir a bênção 
de Deus para todas as famílias, de modo especial para aquelas que 
nasceram pelo sacramento do matrimonio, neste ano de 2016. 

CAMPO DE FÉRIAS 

O Movimento de Encontros de Jovens Shalom (MEJSh) promove um 
Campo de Férias de Natal nos dias 19 a 22 de Dezembro das 14h00 ás 
18h00. As crianças e adolescentes interessados em participarem devem 
inscrever-se até ao dia 18 de Dezembro. junto de um dos animadores do 
MEJSh: Tiago Sousa, Michael Tavares, Filipa Rocha e Nicole Medeiros. 

CONFISSÕES 

No dia 17 de Dezembro, sábado, esta
rão vários sacerdotes das 17h00 ás 
19h00 para atender na confissão, todos 
os que desejarem reconciliar-se sacra
mentalmente. 

FESTA DO ADVENTO 

No dia 18 de Dezembro, a partir das 
14h00, a catequese da Infância e Ado
lescência, e movimentos juvenis da 
nossa Paroquia celebram a Festa do 
Advento no Salão Paroquial. 

NATAL DOS IDOSOS 

No dia 22 de Dezembro, a Santa Casa 
da Misericórdia de Lagoa, em colabora
ção com os idosos dos centros de con
vívio de Santa Cruz e Água de Pau, 
promove a Festa de Natal dos Idosos, 
com a celebração da eucarística ás 
12h00, seguindo-se o almoço convívio. 

VISITA AOS DOENTES 

No dia 23 de Dezembro o pároco irá 
levar a sagrada comunhão aos doentes 
e no dia 27 de Dezembro, acompanha
do pela Legião de Maria Juvenil , levar 
o Menino Jesus a beijar. 

BOLETIM COM O PATROCÍNIO DA TIPOGRAFIA ESPERANÇA 
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RELATÓRIO DE CONTAS DA FESTA DA MATRIZ DE LAGOA EM A.GOSTO DE 2016 

RECEITAS 
Peditório 3.705,00€ 
Cortejo Oferendas 3.059,40€ 

Arrematação Gado 3.465,00€ 
Amostra Gastronómica 3.244,00€ 

Casa Chá 940,00€ 

Bazar 884,00€ 

Rifas 1.350,00€ 

Câmara Municipal de Lagoa 2.000,00€ 

Junta de Freguesia Santa Cruz 1.000,00€ 

Bar da Praça (Hélder) 900,00€ 

Sapataria Marta 30,00€ 

Furmatec 40,00€ 

G.R.F. 80,00€ 
Vintage Studio 50,00€ 

Fernando Jorge e Bruno 100,00€ 

Serralharia Lagoense 50,00€ 

Funerária Carvalho 100,00€ 
La ri moda 20,00€ 
lsaluminios 20,00€ 
Walter Botelho Café 10,00€ 

Manuel Duarte Café 5,00€ 
Farmácia Mântua 50,00€ 

Farmácia Santa Cruz 150,00€ 

Traineira 50,00€ 

Terezinha 100,00€ 

Hélder Ribeiro 30,00€ 

Bar Copacabana 5,00€ 

Costa Pereira e Filhos 150,00€ 

Andrade & Irmão Ida 100,00€ 

Hot Dog Gill 90,00€ 

Hot Dog Martins 50,00€ 

Silva Pipocas 75,00€ 

Oferta para Flores 364,00€ 

Silva Pipocas 5 Baldes Tremoços 

Ganha & Filhos 1 00€ em Material 

Snak Bar Senhora da Graça 9 Garrafas+ 10 L Vinho 

Talho Central Carnes 

Talho Verde Transformados 

Decoradora Louça 

Aviário Nuno Teixeira 27,5 Dúzias de Ovos 

Cerâmica Vieira Louça 

Casa de Pasto José do Rego 9 Garrafas Vinho 

Sociedade Açoriana 3 Baldes Tremoços + 6Kg Amendoim 

Megasil 35 Bolos Massa 

Si costa Transformados 

Frutaria Miguel Estela Produtos Horticulas 

Republic Bar 5 Garrafas de Bebidas 

Restaurante O Carlos 5 Litros de Vinho 

Lurdes Narciso Sardinhas 

Império Cabo da Vila 48 Garrafas de Vinho 

Total 22.266.40€ 

DESPESAS 

Bombeiros 8,00€ 

P.S.P. (Licença do Fogo) 108,68€ 
P.S.P. (Policiamento Cortejo e Procissão) 450,34€ 
Açoreana Seguros 341 ,31€ 
Direitos de Autores & Pass Music 1.785,75€ 
Coriscos e Alegres 120,00€ 
Tuna Académica 150,00€ 
Nuno Martins 150,00€ 
Reflexos 150,00€ 
Duo Evolução Musical 150,00€ 
6 Grupos de Dan2a 130,00€ 
Grupo Folclórico Domingos Rebelo 120,00€ 
Pedro e Cátia 150,00€ 
Banda 7 Gera2ão 400,00€ 
Paulo Lindo 45,00€ 
Filarmónica Estrela D'Aiva 1.450,00€ 
Filarmónica Rosário 650,00€ 
Filarmónica S. Roque 750,00€ 
Filarmónica Rabo de Peixe 650,00€ 
EDA 424,96€ 
Fogo Oliveirense 977,00€ 
Eletricista 756,00€ 
Grua 400,00€ 
Melo Abreu 914,25€ 
Refecon 570,48€ 
Pedro Cymbron Som 1.800,00€ 
Fotocópias e Envelopes 8,60€ 
Stelaçor (Lâmpadas) 849,60€ 
1 Arca, 2 Fritadeiras, 1 Walkie Talkie 408,98€ 
Casa Cheia 27,06€ 
Accional 191,16€ 
Material Elétrico 106,79€ 

Liturgia 200,00€ 
Flores 348,00€ 
Cortejo de Oferendas Diversos 353,00€ 

Total 16,094.96€ 

Despesas 22.266.40€ 

Receitas 16,094.96€ 

Saldo 6.171,44€ 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos a todas as pessoas e empresas que 
colaboram para as nossas Festas, que o Sagrado 
Coração de Jesus e Nossa Senhora do Rosário a 
todos abençoe. 
Agradecemos de modo especial à comissão de Festas, 
que terminou o seu mandato de 3 anos, pela generosi
dade e dedicação que demonstraram, mais uma vez, 
na realização das Festas. 
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«FAZEI O QUE ELE VOS DISSER» 

O programa pastoral diocesano leva 
como lema inspirador a frase pronun
Ciada por Maria de Nazaré, a Mãe de 
Jesus, nas Bodas de Caná «Fazei o 
que Ele vos disser» (Jo. 2,5). 

Exige-o o facto de celebrarmos no ano 
de 2017 o centenário das aparições de 
Nossa Senhora em Fátima, no qual a 
d1ocese terá de se associar e partici 
pa r. Mas é, igualmente, uma forte 
mterpelação pastoral vinda da comuni
dade diocesana que manifesta uma 
devoção invulgar pela Santíssima Vir
gem Maria presente em toda a sua 
piedade popular. 

Mas este apelo vindo da Mãe de Jesus 
força-nos a estar atentos , vigilantes e 
corresponsáveis pela sorte dos nossos 
1rmãos que padecem alguma prova
ç~o . nomeadamente os pobres e os 
e• :luídos da sociedade. 

( ... ) Também neste mandato de Nossa 
Senhora vemos o compromisso evan
gélico, por exigência de Jesus Cristo, 
em nos colocarmos ao serviço das 
periferias existenciais, sejam elas eco
nómicas, culturais, sociais ou religio
sas . 

O programa diocesano só alcançará o 
seu objectivo se for um instrumento 
para promover a unidade e a comu
nhão entre todos os diocesanos e pro
porcionar a participação e a cor
responsabil idade de todos na missão 

da Igreja ao serviço do mundo. 

Há algumas linhas de orientação que 
se realçam neste programa. Ei-las: 

1° Prossegue o caminho de promoção 
da comunhão e da corresponsabil idade 
de todos os cristãos. Importa acentuar 
que a diocese é um todo e só nela está 
presente a verdadeira Igreja de Jesus 
Cristo. Mas exige-se também a renova
da consciência cristã de que pertence 
a cada um dos baptizados a tarefa de 
evangelizar pelo testemunho, pela 
palavra e pela acção. 

2° De acordo com as propostas dos 
Conselhos Presbiteral e Pastoral Dio
cesanos, dá-se prioridade à Pastoral 
Social e à Piedade Popular, sem des
cuidar a Família como núcleo central 
onde se reflectem os problemas e 
onde devem convergir as respostas 
pastorais. Neste sentido, são escolhi
dos alguns sectores pastorais aos 
quais incumbe não só continuar a de
senvolver a acção evangelizadora que 
lhe é própria mas sublinhar alguma 
atenção aos problemas sociais. 

3° Realça-se a capacidade evangeliza
dora da Piedade Popular. Daí convida
rem-se os agentes pastorais a acolhe
rem e a valorizarem os elementos que 
na manifestação da fé simples do Povo 
de Deus servem para encaminhar para 
a vivência comunitária, centrada na · 
Eucaristia e no compromisso de parti- · 
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lha fraterna. 

4° Manifesta uma atenção privilegia
da ao clero e à pastoral das voca
ções. O primeiro círculo da expres
são da comunhão diocesana é o 
presbitério presidido pelo seu Bispo. 
Por isso, várias são as acções de 
formação, recolecções, retiros , jor
nadas de teologia e outros encon
tros, e de celebração, semana santa , 
ordenações e efemérides, que pro
porcionarão mais diálogo, conheci
mento mútuo e inter-ajuda. 

5° Sublinha-se maior corresponsabi
lidade dos leigos. Logo na jornada 
de apresentação do programa pasto
ral até às diversas acções a nível 
diocesano, de Ouvidoria ou paro
quial que se vão realizar para o con
cretizar, os leigos devem ter uma 
participação activa. 

6° Oferece-se uma perpectiva des
central izadora das diversas activida
des como caminho a percorrer para 
uma melhor resposta pastoral na 
articulação entre os diversos agen
tes e instituições de modo a favore
cer a participação do maior número 
possível de diocesanos nas acções 
programadas. 

Se é certo que um programa pasto
ral não retira em nada o trabalho 
diário e habitual das comunidades 
cristãs , também é verdade que para 
ele ter eficácia exige a sintonia e o 
interesse de todos e cada um dos 
diocesanos de modo a inserirem na 
vida pastoral comum as orientações 
que ele contem. 

Se todos nos aplicarmos certamente 
cresceremos como discípulos de 
Jesus Cristo e responderemos às 
exigências da evangelização do 
mundo de hoje que exige esta pre
sença, diálogo e compromisso. 

Apela-se ao esforço de cada um dos 
diocesanos, clero, consagrados , 
leigos, para levar em frente o progra
ma pastoral e fazer dele instrumento 
de comunhão e de compromisso 
evangelizador. 

Imploro de Nossa Senhora Mãe e 
Rainha dos Açores que abençoe 

· todos os .diocesanos sobretudo os 
que mais sofrem, nos inspire na 
acção evangelizadora e nos encami
nhe pelas sendas do amor, da justi
ça e da paz. 

+ João Lavrador, Bispo de Angra 
e das Ilhas dos Açores 
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VAMOS CONSTRUIR O NOSSO «NOVO» PR.ESEPIO COMUNITÁRIO 

Em Dezembro de 2014, na semana do Natal, se bem 
se lembram, a nossa Paróquia foi alvo de um roubo, 
em que levaram do Centro Pastoral (antiga marisquei
ra) alimentos para as crianças do Campo de Férias; 
roupas e calçado da marcha de catequese, material de 
cozinha das festas de verão; um serviço de Chá da 
louça da lagoa; material da catequese e do grupo de 
jovens e as imagens dos nossos presépios. 

Um ano depois, deste acto de vandalismo, começamos 
uma campanha de angariação de fundos para adquiri
mos um novo presépio comunitário com figuras em 
terra cota (barro), com uma média de altura de 80 cm, 
como ilustra a fotografia. 

Graças a alguns paroquianos já conseguimos adquiri 
1 O das 17 peças, mas ainda faltam algumas, por isso 
apelemos à generosidade de outras famílias, institui
ções, grupos e empresas da nossa comunidade. 

Sabemos que os tempos continuam difíceis, mas acre
ditamos que juntos conseguiremos alcançar o valor 
necessário para as 7 figuras em falta e para as despe
sas do transporte aéreo. 

CALENDÁRIOS 2017 

Imagem 

Menino Jesus 

Maria 

José 

Burro 

Vaca 

Rei 

Rei 

Camelo 

Ovelha 

Ovelha 

Camelo 

Camelo 

Rei 

Anjo 

Pastor 

Ovelha 

Ovelha 

Oferta 

Guilhermina Barbosa 

Guilhermina Barbosa 

Guilhermina Barbosa 

Guilhermina Barbosa 

Guilhermina Barbosa 

Açormédica, Lda 

Romeiros de Santa Cruz 

Romeiros de Santa Cruz 

Francisco Canha 

Francisco Canha 

No ano em que se celebra o Centenário das Aparições de Fátima, temos calendário alusivos à 
efeméride, para venda no Arquivo Paroquial , a 1 euro cada . 
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