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CATEQUESE DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA 

Depois do verão, é tempo de prepararmos o regresso à 
catequese, por isso pede-se a atenção dos pais e encar
regados de educação para o seguinte: 

INSCRICÕES * 
Para as crianças do 1° Ano 
Documentos: Cartão de Cidadão e foto Tipo Identidade. 
Certidão do Batismo, apenas para as Crianças batizadas 
fora da Paroquia 

RENOVACÃO DE MATRICULAS* 
Apenas para as crianças e adolescentes que deixaram 
de frequentar o itinerário da catequese e pretende voltar. 

* De 13 a 27 de Setembro, ás Terças e Quintas das 
17H30 às 19HOO no CARTÓRIO E ARQUIVO PARO
QUIAL. 

REUNIÃO DE PAIS 
Das crianças do 1° Ano 
28 de setembro,20h30 no Salão Paroquial 

APRESENT ACÃO DOS CATEQUIST AS 
Para todos os anos 
30 de setembro, 11 h30 na Igreja Matriz 

FESTA DA EXALTAÇÃO 
DA SANTA CRUZ 
Na próxima sexta-feira, dia 14 de setembro, 
celebraremos a Festa da Exaltação da Santa 
Cruz, às 20h00 com uma Eucaristia Solene, 
seguindo-se pelas 21 hOO um concerto pelo Orfeão 
de Nossa Senhora do Rosário, na Praça da 
Republica. 
Esta é uma iniciativa conjunta da Paróquia e Junta 
de Freguesia de Santa Cruz. 

Ao celebrarmos esta festa, nós queremos 
proclamar que é da cruz, «sinal do amor universal 
de Deus, fonte de toda a graça» (NA, 4) que 
deriva toda a vida de Igreja. 
Queremos também manifestar o nosso desejo de 
colaborar com Cristo na salvação dos homens, 
aceitando a Cruz, que a carne e o mundo fizeram 
pesar sobre nós (G.S. 38). 

A Evangelização dos membros mais novos da nossa 
comunidade, é tarefa fundamental na vida da Paró
quia. Assim sendo, que ninguém se sinta á margem 
desta tarefa evangelizadora e que todos naquilo que 
lhe for pedido seja capaz de dar o seu melhor, com a 
ajuda de Deus. 



ENCONTRO " O TU RISM O EM DIÁLOGO COM O PATROMINIO RELIGIOSO" 

#EuropeForCulture 

Este ano, e por decisão do Parlamento Europeu, come
mora-se o Ano Europeu do Património Cultural, e como 
é sabida a relação existente entre cultura e turismo, 
para assinalar o Dia Mundial do Turismo, a Coleção 
Visitável da Matriz de Lagoa, em parceria com o 
Serviço Diocesano para os Bens Culturais da Igre
ja, promove o Encontro "O turismo em diálogo com 

o património religioso", a realizar no dia 27 de se
tembro de 2018, na sacristia da Igreja M~triz de 
Lagoa, sita na freguesia de Santa Cruz, pelas 
20:30h. 

Dado que nos últimos anos há um crescente debate 
sobre a conexão entre turismo e património religioso, 
o Encontro "O turismo em diálogo com o património 
religioso" tem como principais objetivos promover 
uma reflexão acerca do impacto do turismo no patri
mónio religioso, partilhar ideias e experiências em 
torno desta temática, debater os desafios e obstácu
los no acesso do turismo ao património religioso, bem 
como, compreender a influência do património religio
so como meio de evangelização junto do turismo. Se 
por um lado, denota-se um forte impacto do turismo a 
nível mundial, por outro, e considerando a crescente 
importância do património religioso como fonte ines
gotável de fruição espiritual e cultural, e um dos prin
cipais recursos turísticos a nível mundial, turismo e 
património religioso encontram-se em estrita ligação 
para a evangelização. 

Para tal, propõe-se uma abordagem com vários espe
cialistas, com experiências igualmente distintas, que 
diariamente convivem com diversas situações neste 
ramo. A atividade, de entrada gratuita, destina-se ao 
público em geral. 

«CO MUNDADE EVANG ELIZADORA EM COMU NH ÃO MISSIONÁRIA» 

... Passados mais de cinquenta anos da celebração do 
Concílio Ecuménico Vaticano 11 e iluminados pela sua 
doutrina e pelo Magistério da Igreja, sente-se a neces
sidade de dar um novo impulso na participação de to
dos os cristãos na vida e na missão da Igreja. ( ... ) 

A riqueza dos ensinamentos do Papa Francisco e so
bretudo o testemunho que oferece a toda a Igreja de
vem suscitar em todos nós, cristãos, um desejo de cor
responder às exigências que a hora actual coloca à 
vida e à missão da Igreja. Eis o desfio que deve ser 
assumido pelos sacerdotes, diáconos, consagrados(as) 
e leigos. 

Que o lema para este ano (pastoral de 2018/19] 
«comunidade evangelizada em comunhão missioná
ria» oriente a caminhada da comunidade diocesana, 
através de cada um dos serviços diocesanos, paró
quias, ouvidorias, movimentos e grupos e seja uma 
forte interpelação para a vivência da comunhão, da 
unidade e de cada cristão se reconhecer membro ac
tivo na missão da Igreja. A missão faz parte integrante 
da identidade de cada cristão. 

+ João, Bispo de Angra e Ilhas dos Açores 
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