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«Se pudesse sofrer mais por ti, fá-lo-ia». 

Tudo é um grande mistério de amor e misericórdia. As nossas pala
vras são pobres e insuficientes para o exprimir plenamente. Pode aju
dar-nos a experiência de uma jovem, pouco conhecida, que escreveu 
páginas sublimes sobre o amor de Cristo. Chamava-se Juliana de 
Norwich. Era analfabeta esta jovem que teve algumas visões da pai
xão de Jesus e depois, tornando-se uma prisioneira, descreveu com 
linguagem simples mas profunda e intensa, o sentido do amor miseri

cordioso. Dizia: «Então o nosso bom Senhor perguntou-me: "Estás 

contente que eu tenha sofrido por ti?". Respondi: " Sim, bom Se

nhor, e agradeço-te muitíssimo; sim, bom Senhor, que sejas ben

dito". Então Jesus , o nosso bom Senhor, d isse: " Se estás feliz, 

também eu estou. Para mim ter sofrido a paixão por ti é uma ale
gria, uma felicidade, um júbilo eterno; e se pudesse sofrer mais, 

fá-lo-ia " ». Este é o nosso Jesus , que a cada um de nós diz: «Se 

pudesse sofrer mais por ti, fá-lo-ia». 
Papa Francisco 

TRÍDUO PASCAL 
QUINTA-FEIRA SANTA 

MISSA DA CEIA DO SENHOR Lava pés 

20h00 Matriz 

ADORAÇÃO EUCARISTICA 

21 hOO Matriz 

SEXTA-FEIRA SANTA 

CELEBRAÇÃO DA PAIXÃO DE JESUS 

1 OhOO Lar de Santo António 

15h00 Remédios (via sacra) 

20h00 Matriz 

PROCISSÃO DO ENTERRO DO SENHOR 

21 hOO Matriz 

SABADO SANTO 

SOLENE VIGILIA PASCAL 

21 hOO Matriz 

DOMINGO DE PÁSCOA 

EUCARISTIA SOLENE 

1 OhOO Lar de Santo António 

11 h30 Matriz 

13h00 Remédios 

PROCISSÃO DA RESSUREIÇÃO 

14h30 Remédios 

PROCISSÃO AOS ENFERMOS 

16h30 Matriz 

No Domingo, iremos levar em procissão, a 

sagrada comunhão a 5 Enfennos da nos
sa comunidade. 
O itinerário será o seguinte: Rua da Igreja, 
Rua da Santa Casa, Cabo da Vila, Rua 
da Quintá, Cabo da Vila, Rua do Jardim, 
Rua de Cima, Rua Pe. Inácio A. Macha
do, Travessa da Longueira, Rua Pe. 
Adriano Furtado Mendonça, Rua do 
Machado, Travessa do Machado, Rua 
Dr. José Pacheco Vieira, Rua Pe. Inácio 
A. Machado, Rua Pe. Duarte, Rua Filo

mena da Câmara, Rua D. Manuel M. 
Guerreiro e Avenida Gaspar Fructuoso. 

BOLETIM COM O PATROCINIO DA TIPOGRAFIA ESPERANÇA 



Matrl• de Lasoa 

REUNIÃO DOS RESPONSAVEIS 
DOMINGAS E IMPÉRIOS 

No dia 18 de abril, terça-feira, reali
za-se uma reunião para todos os res

ponsáveis pelas Domingas e Impé

rios do Divino Espirita Santo, ás 

20h30, no Centro Pastoral (Antiga 

Marisqueira). Nesta reunião, serão 

sorteadas as famílias que irão rece
ber ó pároco para a reza do terço. 

INFORMAÇÕES 

ANJINHOS 

No dia 13 de Abril. Quinta-feira San
ta, das 181145 ás 191145, na Igreja 
Matriz, haverá provas das roupas 
para os anjinhos das procissões 
de Pascoa. 

REZAR NA PÁSCOA 

Encontram-se á venda, na nossa 
Igreja Matriz, por um euro, os livri
nhos «Rezar na Páscoa». 

VISITA PASCAL 

No dia 23 de Abril, segundo domingo 
da Páscoa, iremos realizar mais uma 
visita Pascal a todas as famílias da 
comunidade, a partir das 11 hOO. Por 
este motivo, a Eucaristia neste dia 
será excecionalmente ás 
10hOO.Vamos acolh er as crianças 
e jovens que irão levar, a cada famí
lia, uma mensagem de alegria pela 
ressurreição de Jesus Cristo. 

DIA DO ROMEIRO 

No dia 30 de Abril os Romeiros da 
Ilha de São Miguel celebram no seu 
dia, a partir das 1 Oh na Paróquia de 
Santa Barbara, Ribeira Grande. 

Altrll2017 

Teresa Salgueiro 
Voz 

Nelson Almeida 
Acordeão <.k Concerto 

Óscar Torres 
Contral ,u o 

INAGURAÇÃO DA COLEÇÃO VISITÁVEL 

No dia 18 de Maio, Dia Internacio
nal dos Museus, iremos inaugurar, 
a «Coleção Visitável da Matriz da 
Lagoa», que funcionará nas salas 
anexas à nossa Igreja, com o se
guinte programa: 

10h Sessão solene de abertura 

15h Visita Guiada 

21h Oratória: 

«Cânticos da Tarde e da Manhã» 

OBRAS MATRIZ DE LAGOA 

Depois de colocarmos a nova ilu
minação no interior da nossa Igre
ja, deparamo-nos com problemas 
no estuco dos tetas das naves 
central e laterais. 

Perante desta situação, é neces
sário e urgente intervir nos tetas 
de maneira a evitar alguma situa
ção desagradável e que ponha em 
risco a segurança da Assembleia 
das nossas celebrações e apro
veitamos para pintar o interior do 
nosso templo. 

Toda a população está convidada 
para a inauguração, no entanto, 
quem estiver interessado em assis
tir à Oratória deverá atempada
mente reservar o seu bilhete 
(gratuito) no Arquivo Paroquial , a 
partir do dia 18 de Abril , uma vez 
que a lotação da Igreja é limitada. 

Os custos da Oratória são suporta
dos na totalidade por patrocinado
res, o que significa que a Paroquia 
não teve qualquer encargo finan
ceiro com este evento. 

Por isso, a nossa Igreja estará fe
chada do dia 17 de Abril ao dia 
12 de Maio. 
Durante este período, as Missas 
serão: no Sábado e Domingo, se
rão no horário habitual, no Salão 
Paroquial, devidamente prepara
do para o efeito; e de Terça a Sex
ta-feira ás 17h30 na Capela do 
Lar de Santo António, antecedida 
pela recitação do terço ás 17h00. 

CENTENARJO DAS APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA EM FÁTIMA 
Dia 13 de maio de 2017: 19h00 Eucaristia Solene e 20h30 Vigília Mariana: «100 MINUTOS COM NOSSA SENHORA» 
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