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BOLETIM PAROQUIAL DE SANTA CRUZ Ano VIl· N° 48- MARÇO de 2017 

14 MARÇO TERÇA 

15 MARÇO QUARTA 

16 MARÇO QUINTA 

18h30 Recitação do Terço 

19HOO Confissões 

20HOO Eucaristia (Tríduo) 

19 MARÇO DOMINGO 

OOhOO Oração de Completas 

OOH30 Adoração Pessoal e Silenciosa 

. 01HOO 

02HOO 

03HOO 

04HOO 

05HOO 

Ruas da Zona Este: Rua da Igreja; Praça da 
República; Rua do Poço; Rua do Meio; Rua da 
Santa Casa; Rua do Cabo da Vila; Rua da Quintã; 
Canada da Fita: Canada Larga. 

Ruas da Zona Oeste: Rua Dr. Filomena da 
Câmara; Rua Almeida Garrett; Rua do Negrão; 
Rua José Moniz; Travessa Relvinha; Relvinha; 
Avenida do Mar. 

Ruas da Zona Noroeste: Rua do Machado; 
Travessa do Machado; Arrudas; Rua José 
Pacheco Vieira; Rua Estrela D'Alva; Avenida 
Poças Falcão. 

Ruas da Zona Norte: Avenida Gaspar Frutuo
so; Rua D. Manuel Guerreiro; Rua Pe. Agostinho 
Inácio Machado; Rua do Cima; Longueira ; Estra· 
da Regional ; Rua de Santo António; Rua do Jar
dim. 

Rancho de Romeiros de Santa Cruz 

(João2,5 

18 MARÇO SÁBADO 

19HOO Eucaristia Solene 

20H30 Adoração Pessoal e Silenciosa 

21 HOO Legião de Maria Juvenil 

22HOO Romeiras da Ouvidoria de Lagoa 

23HOO Movimento de Encontro Jovens Shalom 
1 0° Ano Catequese 

07h00 Grupos de Leitores e de Ornamentação 

08h00 Conferencia Vicentina 

09HOO Conselho para os Assuntos Económicos 

1 OHOO Adoração Pessoal e Silenciosa 

10H30 4°, 5° e 6° Anos de Catequese 

11H30 1°,2° e 3° Anos de Catequese 

12H30 Adoração Pessoal e Silenciosa 

13h00 Ministros Extraordinários da Comunhão 

14HOO 7°, 8° e go Anos de Catequese 

15HOO Agrupamento1290- C.N.E. 

16HOO Grupo de Acólitos 

17h00 Oração de Vésperas 

17h30 Benção do Santíssimo Sacramento 

18HOO Eucaristia 

BOLETIM COM O PATROCINIO DA TIPOGRAFIA ESPERANÇA 
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«TODA A PESSOA É UM DOM DE DEUS» 

Ao longo de um itinerário de quaren

ta dias, à imagem da presença de 

Jesus de Nazaré no deserto e dos 

quarenta anos de permanência do 

Povo Hebreu no deserto, através da 

ascese, da oração, da renuncia e da 

partilha, somos convidados a apro

ximarmo-nos mais de Deus e dos 

irmãos sobretudo dos que mais 

sofrem. 

Os cristãos colocam o seu olhar na 

Páscoa de Jesus Cristo e dispõem

se a integrar na sua vida a mesma 

dinâmica de deixar de ser a pessoa 

presa ao seu egoísmo, individualis

mo, fechada em si e na sua história, 

para alcançar a vida na sua plenitu

de, o sentido da sua existência que 

só poderá ser digna do ser humano 

quando aberta para Deus e 4jara os 

irmãos. 

Mas este tempo é igualmente impor

tante para toda a sociedade que 

anda em busca de soluções para os 

problemas do mundo e de cada 

pessoa. Torna-se necessário orien

tar esta procura e direccionar os 

intervenientes para que tal aconte

ça . 

É bem apropriada a palavra de S. 

Paulo que nos exorta dizendo «em 

nome de Cristo suplicamo-vos: 

reconciliai-vos com Deus» (2Cor. 

5,20). Numa sociedade com tantas 

crispações e nurria cultura que pro

gressivamente se vem afastando de 

Deus e se manifesta com inúmeras 

fracturas, torna-se necessária a 

mensagem da reconciliação com 

Deus e com os irmãos. 

A presença de Jesus de Nazaré na 

história dos homens torna-se um 

facto universal. A Sua vida, as Suas 

palavras e os Seus gestos querem 

abarcar todos os homens em qual

quer situação em que se encontrem. 

Urge que a humanidade de hoje se 

abra ao Mistério de Jesus Cristo e 

descubra a sua relação com Deus e 

com os seus irmãos. 

É muito oportuna a palavra do Papa 

Francisco quando diz «cada vida 

que vem ao nosso encontro é um 

dom e merece acolhimento, respei

to, amor» . E, acrescenta sublinhan

do que «a Palavra de Deus ajuda

nos a abrir os olhos para acolher a 

vida e amá-la , sobretudo quando é 

frágil» (Mensagem para a quaresma 

2017) . 

Saibamos entrar neste tempo qua

resmal interpelados pela Palavra de 

Março 2017 

Deus que nos ajudará a caminhar 

na libertação pessoal para nos abrir

mos à vida de Deus que se quer 

manifestar em nós. 

Apelamos aos sacerdotes que dedi

quem o tempo necessário para 

atender os que necessitam de dialo

gar e receber uma palavra de con

forto e de orientação e para, em 

nome de Jesus, oferecerem a Graça 

do Sacramento da Reconciliação 

aos que penitentemente desejam 

recuperar a Vida em Cristo . 

Exortamos as comunidades cristãs 

a desenvolverem o itinerário de ini

ciação cristã que integra os diversos 

símbolos e a dinâmica de cada uma 

das semanas da quaresma. 

Mas toda a caminhada em direcção 

a Deus obriga necessariamente a 

abrir-nos aos irmãos e descobrirmo

nos solidários uns para com os 

outros. A sorte do meu irmão per

tence-me também a mim. 

Toda a pessoa vitima da pobreza, 

da marginalidade e da exclusão, do 

desemprego, os reclusos, os famin

tos, os doentes e os idosos sem 

protecção, estão a caminhar comigo 

e a estender-me a mão para que 

lhes alivie a dor e o sofrimento. 

Na nossa diocese de Angra e 

Ilhas dos Açores o fruto da nossa 

renuncia, ascese e penitência 

destina-se ao Fundo Diocesano 

para as Crianças em extrema 

pobreza. 

Colocamo-nos sob o olhar materno 

de Nossa Senhora, Mãe e Rainha 

dos Açores, que acompanhou o Seu 

Filho no sofrimento e se alegrou 

com a Sua Ressurreição, imploran

do as Suas bênçãos para a nossa 

caminhada quaresmal para alcan

çarmos a Vida na sua plenitude. 

+João Lavrador, 

Bispo de Angra 

e Ilhas dos Açores 
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.RENUNCIA QUARESMAl 

O QUE É? 

É o dinheiro que cada católico junta 

durante a quaresma, dinheiro que é 

fruto das renúncias que foi fazendo, 

em espírito de oração e de conver

são. Não se trata tanto de uma 

esmola; normalmente as esmolas 

são o que podemos dar do que 

temos. Este dinheiro tem uma ori

gem diferente: é o resultado do 

jejum que fiz, do que iria gastar em 

coisas supérfluas e que podem ser 

melhor canalizadas. 

A QUEM SE DESTINA? 

A um grupo ou a uma causa carente 

de ajuda. É o Bispo Diocesano 

quem determina, em cada ano, o 

destino da Renuncia Quaresmal. 

Tanto pode ser para ajudar uma 

realidade local, nacional ou mundial. 

ESTE ANO? 

Destina-se ao Fundo Diocesano 

para as ·Crianças em extrema 

pobreza. 

MARIA, MÃE DA IGREJA E MÃE NOSSA 

O Serviço Diocesano da Pastoral da 

Família vai promover no próximo dia 

11 de maio uma conferência sobre 

"Maria, Mãe da Igreja e Mãe Nossa" 

que será proferida pela professora 

Maria do Céu Patrão Neves na igre

ja de São Pedro, em Ponta Delga

da. 

De acordo com uma nota enviada 

ao Sitio Igreja Açores esta conferên

cia pretende assinalar de forma fes

tiva o Centenário das Aparições e 

simultaneamente a presença do 

Papa Francisco que se faz peregri

no de Fátima em maio deste ano. 

A conferência da ex eurodeputada , 

que já este ano falou em Fátima na 

Basílica de Nossa Senhora do 

Março2017 

COMO ENTREGAR? 

Em cada Paróquia, no 'Ofertório da 

Eucaristia da quinta-feira Santa. O 

montante angariado em cada 

Paróquia é enviado para a Curia 

Diocesana, para que o Bispo pos

sa entregar aos destinatários. 

Na nossa Paróquia estão disponí

veis uns envelopes para que cada 

família ou grupo de pessoas possa 

colocar o que amealhou durante a 

Quaresma. 

Rosário de Fátima sobre o mesmo 

tema, no âmbito do ciclo de confe

rências promovido pelo Santuário 

de Fátima sobre o tema pastoral do 

ano "O meu imaculado coração 

será o refugio e o caminho que te 

conduzirá até Deus", centra-se na 

família e no papel de Maria como 

exemplo de vida e de testemunho 

para as famílias cristãs do mundo 

a tu ai. 

A conferência começará às 20h30 

e será seguida de um apontamento 

musical. 

A professora Maria do Céu Patrão 

Neves foi deputada ao Parlamento 

Europeu, entre 2009-2014, inte

grando a lista do PSD, desenvol

veu formação académica específi

ca na área da Bioética tendo reali

zado um pós-doutoramento ( 1992-

1993) no "Kennedy lnstitute of 

Ethics" e, além da sua intensa ativi

dade cívica, foi um dos rostos da 

iniciativa de cidadãos 'Um de Nós', 

que defendia a promoção de uma 

cultura de vi~a na Europa. 

Igreja Açores 

• 
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INFORMAÇÕES 

PASTORAL UNIVERSITÁRIA 

No dia 14 de Março, pelas a Pasto
ral Universitária promove uma con
ferência sobre as Romarias Quares
mais (História, Cultura, Fé, Vivên
cias, Testemunhos e sonoridades) 
será ás 20h00 no Centro Pastoral 
PIO XII. 
A conferência tem como preletores, 
o Pe. Nuno Maiato, o Prof. Paulo 
Borges, a Prof! Gabriela Castro, a 
Ora. Júlia Raposo e um Grupo de 
Romeiros. 

FESTA DA ÁCISES 

No dia 25 de Março, a Legião de 
Maria celebra a sua Festa anual, 
pelas 14h00 na Igreja de Nossa 
Senhora de Fátima, no Lagedo, em 
Ponta Delgada. 

ENCONTRO DO MEJSh 

Nos dias 31 de Março, 1 e 2 de 
Abril, o Movimento de Encontro de 
Jovens Shalom (MEJSh) promove 
na nossa Paróquia um «Mini G.E.» , 

. ou seja, um encontro para os 
jovens. 

ROMARIA QUARESMAL 

No dia 1 de Abril, inicia-se a Roma
ria Quaresmal dos Romeiros da 
nossa Comunidade. Acompanhe
mos esses nossos irmãos com a 
nossa oração. 

SANTA UNÇÃO 

No dia 1 de Abril, será administrada 
a Santa Unção na Eucaristia das 
19h00. Podem receber este sacra
mento todas as pessoas com mais 
de 65 anos ou em qualquer idade 
no caso doença grave ou de profis
sões de risco. 

RANCHO RABO DE PEIXE 

No dia 1 O de Abril, a nossa Paro
quia acolhe parte do Rancho de 
Romeiros do Bom Jesus de Rabo 
de Peixe. As famílias interessadas 
em dar pernoita de alguns irmãos 
Romeiros desse Rancho, deverão 
atempadamente comunicar com o 
irmão Mestre João Botelho. 

Março2017 

40 PRÁTICAS PARA A QUARESMA 

01. Converter-se para uma Quaresma mais santa 

02. Agradecer mesmo sem ter necessidade 

03. Cumprimentar aqueles que você vê todos os dias 

04. Lembrar ao outro o quanto você o ama 

05. Ouvir em silêncio, sem julgar 

06. Ajudar alguém para que ele/a possa descansar 

07. Separar o que você não usar e dar a quem precisa 

08. Telefonar para uma pessoa que você não vê há tempos 

09. Reconhecer os sucessos e qualidades do outro 

1 O. Dar uma força para alguém superar um obstáculo 

11. Parar para ajudar alguém que precisa 

12. Animar alguém que esteja triste 

13. Corrigir com amor, não calar por medo 

14. Limpar sempre o que sujou em casa 

15. Ser sempre delicado com os outros 

16. Proteger a criação, cuidado com a vida, o planeta 

17. Aceitar o outro como ele é 

18. Levar esperança ao outro, acreditando sempre no melhor 

19. Olhar com carinho o mundo que Deus nos deu 

20. Respeitar o jeito de ser de cada um 

21. Ser solidário com a dor e o sofrimento do outro 

22. Rezar por uma família da comunidade 

23. Zelar pelas coisas alheias e suas 

24. Transmitir confiança ao outro 

25. Vigiar para não sucumbir às tentações 

26. Confessar suas faltas no Sacramento da Reconciliação 

27. Servir mesmo que seja somente um copo de água 

28. Perdoar e pedir perdão ao outro pelas tuas faltas 

29. Jejuar de palavras e atitudes que ferem ao outro 

30. Visitar um idoso 

31. Praticar a caridade com os menos favorecidos' 

32. Proclamar o Evangelho a toda criatura 

33. Sorrir, um cristão é sempre alegre 

34. Cuidar do outro sem restrições 

35. Elogiar sem invejar simplesmente 

36. Valorizar as pequenas coisas ao nosso redor 

37. Contribuir para aliviar o peso das costas de alguém 

38. Colaborar com as iniciativas do outro 

39. Abraçar para tocar o coração do outro com o seu 

40. Comungar pela Páscoa do Senhor! 

Papa Francisco 
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