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MÊS DE JULHO: 1 - 2 – V peregrinação Diocesana dos Acólitos (SDL) – Flores; 02 – Domingo – Ordenações
de Presbíteros; 15 – 16 – Festas de Nossa Senhora do Carmo em várias Ilhas; 19 – Quarta-feira – 50º.
Aniversário da criação do Conselho Presbiteral na Diocese de Angra (1967)

Na quinta-feira, dia 06 de Julho, dia da Virgem e Mártir Santa Maria Goretti, do Ano Jubilar do
Centenário das Aparições de Nossa Senhora do Rosário em Fátima aos três Pastorinhos, num almoço na
Casa Episcopal com Dom João Lavrador, nosso Bispo, Cónego Hélder Fonseca, nosso Vigário Geral,
Cónego João Maria Mendes, nosso Chanceler e Padre Domingos da Graça, Pároco da Paróquia de São
Sebastião, foi apresentado o projeto do Processo de Beatificação de Maria Vieira da Silva.
Quem desejar integrar-se no processo, para poder participar ativa, consciente e
fundamentadamente, ajudando todos os devotos e imitadores de Maria Vieira da Silva a fazê-lo, pode
consultar o site da Internet: www.vatican.va, selecionando “português” e seguindo os seguintes passos:
clicar – cúria romana – congregações – causa dos santos – documentos: Sanctorum Mater - Instrução para
a realização dos inquéritos diocesanos ou das eparquias nas Causas dos Santos (17 de maio de 2007);
Normas sobre a administração dos bens das Causas de Beatificação e Canonização (7 de março de 2016);
Normas para observar na Instrução Diocesana das Causas dos Santos (7 de Fevereiro de 1983); Divinus
Perfectionis Magister (25 de janeiro de 1983).
Citamos, da Constituição Apostólica “Divinus Perfectionis Magister” do Sumo Pontífice João Paulo
II, sobre a nova legislação relativa às causas dos santos – para que todos os devotos e imitadores de
Maria Vieira da Silva, mergulhem na Verdadeira Fonte, onde a Igreja bebe todo o Processo de Beatificação,
ninguém reduza às suas opiniões e gostos, a Verdade da Sabedoria da Santíssima Trindade, na Teologia
Espiritual da Pedagogia da História da Igreja, Mãe e Mestra dos Cristãos, que revela a História da Salvação,
para salvação da nossa história e ninguém semear confusão e divisão, na paróquia de São Sebastião –
– «Mestre e modelo divino da perfeição, celebrado juntamente com o Pai e com o Espírito Santo como o
“único Santo”, Cristo Jesus amou a Igreja como uma esposa e entregou-se por ela para a santificar e
tornar gloriosa aos seus olhos. Com efeito, depois de ter dado aos seus discípulos o preceito de imitar a
perfeição do Pai, enviou sobre eles o Espírito Santo a fim de os mover interiormente a amar a Deus com
todo o coração e a amarem-se uns aos outros como Ele os amou. Os discípulos de Cristo – como exorta o
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o Concílio Vaticano II – chamados e justificados no Senhor Jesus não segundo as suas obras mas segundo
o Seu desígnio e a Sua graça, no Batismo e na fé foram constituídos de facto filhos de Deus e
participantes da natureza divina, e, por isso, verdadeiramente santos (LG, 40).
Entre estes, em todos os tempos, Deus escolhe muitos para que, seguindo mais de perto o exemplo
de Cristo, deem testemunho glorioso do Reino dos céus com o derramamento de sangue ou com o
exercício heroico das virtudes.
A Igreja, que desde os primeiros tempos do cristianismo sempre acreditou que os Apóstolos e os
Mártires em Cristo estão estreitamente unidos connosco, venerou-os juntamente com a Bem-Aventurada
Virgem Maria e com os Santos Anjos, e implorou devotamente o auxílio da sua intercessão. A estes, em
curto espaço de tempo, juntaram-se outros que imitaram mais de perto a virgindade e a pobreza de
Cristo e, finalmente, todos aqueles que pelo singular exercício das virtudes cristãs e dos carismas divinos
suscitaram a devoção e a imitação dos fiéis.
Contemplando a vida dos que seguiram fielmente Cristo, sentimo-nos incitados com maior força a
procurar a Cidade futura, ao mesmo tempo que nos é ensinada uma via segura através da qual, no meio
das vicissitudes do mundo, segundo o estado e a condição de cada um, possamos chegar à perfeita união
com Cristo, isto é, à santidade.
Assim, rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas através dos quais Deus se torna
presente e nos fala, sentimo-nos fortemente atraídos para alcançar o seu Reino no céu, por meio do
exercício das virtudes.
Acolhendo estes sinais e a voz do Senhor com a maior reverência e docilidade, a Sé Apostólica,
desde tempos imemoriais, pela importante missão que lhe foi confiada de ensinar, santificar e governar
o Povo de Deus, propõe à imitação, veneração e invocação dos fiéis homens e mulheres que sobressaem
pelo fulgor da caridade e das outras virtudes evangélicas, declarando-os Santos e Santas num ato solene
de canonização, depois de ter realizado as investigações oportunas.»
Para passarmos, competentemente, da espiritualidade simbólica e mística à atividade dialógica e
jurídica, como Paróquia de São Sebastião, da Vila de São Sebastião, em comunhão com todos os
devotos e imitadores de Maria Vieira da Silva, espalhados pelo Mundo, devemos começar por dar os
seguintes passos:
1º) Abrir uma conta em nome do Processo de Beatificação de Maria Vieira;
2º) Registar o terreno do recinto de Maria Vieira, em nome da Paróquia de São Sebastião;
3º) Consumar o projeto de eletrificação do referido recinto;
4º) Iniciar a recolha dos testemunhos de todos quantos são contemporâneos de Maria Vieira;
5º) Registar todas as mensagens, sinais e graças dos devotos e imitadores de Maria Vieira.
Concretamente, já demos o primeiro passo, abrindo a conta do Processo de Beatificação de
Maria Vieira com a seguinte referência: PT50.0045 8065 01504487001 40 (Quando o doador
residir no Estrangeiro, acrescenta no fim, as seguintes letras maiúsculas: CCCMPTPL).
A partir deste momento, todas as esmolas, ofertas, dádivas, promessas e doações dos devotos e
imitadores de Maria Vieira, serão dignamente recolhidas, pelo Conselho para os Assuntos Económicos
da Paróquia de São Sebastião, e depositadas nesta conta.
Todos os devotos e imitadores de Maria Vieira poderão depositar, transferindo de suas contas,
os donativos, com o objetivo de suportar, economicamente, o Processo de Beatificação de Maria
Vieira, que é bastante dispendioso, devido à diversidade e complexidade de todos os seus peritos e
especialistas intervenientes, cujos nomes em breve revelaremos.
Neste momento, tão acreditado, adorado, esperado e amado, do processo de Beatificação de
Maria Vieira, compete a todos os seus devotos e imitadores, fazerem tudo quanto está ao seu alcance,
a favor de Maria Vieira que tantos favores lhes tem concedido.
Procuremos espalhar a beleza e a riqueza deste Processo de Beatificação, partilhando-o com
todos os devotos e imitadores de Maria Vieira da Silva.
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FORAM IMPRESSIONANTES AS COINCIDÊNCIAS QUE, CRISTAMENTE, PREFERIMOS CONSIDEREAR
DEUSINCIDÊNCIAS, QUE OCORRERAM NO DIA 06-07-2017: APRESENTAÇÃO DO INÍCIO DO PROCESSO DE
BEATIFICAÇÃO DE MARIA VIEIRA DA SILVA; CERIMÓNIAS EXEQUIAIS DE MARIA DE LURDES DA SILVA, MÃE DO
MANUEL JORGE MELO, TESOUREIRO (NOME PELO QUAL SE DESIGNAVA OUTRORA O SACRISTÃO) DA NOSSA
JUNTA DE FREGUESIA; ENTREGA DO ÓBITO A RAQUEL MARIA DINIS TOSTE DA SILVA, REPRESENTANTE DO
CARTÓRIO NO CONSELHO PASTORAL DA NOSSA PARÓQUIA, REPRESENTANTE DESTE NO NOSSO CONSELHO
PASTORAL DA ZONA LESTE E PRESIDENTE DA NOSSA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA VILA DE SÃO SEBASTIÃO; A
PRIMEIRA LEITURA DA LITURGIA DA PALAVRA DO DIA FOI PRECISAMENTE, O CARNEIRO PRESO PELOS CHIFRES NO
SILVADO, IMOLADO EM VEZ DE ISAAC, FILHO DA PROMESSA FEITA A ABRAÃO E SINAL JÁ NO PRIMEIRO LIVRO DA
BÍLBIA DE JESUS CRISTO, CORDEIRO IMOLADO, CRUCIFICADO E RESSUSCITADO.
FOI IGUALMENTE IMPRESSIONANTE A DEUSINCIDÊNDIA DA COROAÇÃO NA NOSSA MATRIZ NO DIA 07-072017 DO NOSSO IRMÃO CÉSAR FAINHA (= IMPERADOR CÉSAR AUGUSTO, CUJO RECENSEAMENTO LEVOU JESUS A
NASCER NO PRESÉPIO DE BELÉM), FILHO DE ANTÓNIO FAINHA (= SANTO ANTÓNIO DE LISBOA E FAIAS ENTRE AS
QUAIS MARIA VIEIRA FOI CAVADA) CASADO COM CONCEIÇÃO FAINHA, FILHA DO NOSSO IRMÃO SERAFIM ÁVILA
(= IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA COM OS SEUS CINCO SERAFINS AOS PÉS E À VILA).
COMO A OMNIPRESENÇA DE DEUS ESTÁ SENDO REVELADA E SABOREADA, POR QUEM ACREDITA!...
O RESTO DA ECLÉSIA TAMBÉM O PODE CONFIRMAR… SANTANA 2017… CONTAS DO IMPÉRIO… CATEQUESE
DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA… TEXTOS PARA REFLEXÃO…

É o Tema que as nossas Festas de Sant’Ana 2017 desenvolverão. Este tema leva-nos a acrescentar:

A Eclésia encontrou-se com o Arménio e a Fábia, Mordomos de Sant’Ana 2017. Do nosso encontro partilhamos: «Toda a gente quer festa e ninguém quer trabalhar para
ela… Isto tem muita coisa para trás… Brigas, invejas uns dos
outros…Pessoas que ficaram com dívidas por causa da festa…
Querem ser sempre maiores que os outros dos anos anteriores…
Não querem ser inferiores… Comprometem-se e não cumprem…
Pessoas sem objetivos, sem regras… O que é ser pessoa?... O que
é um compromisso?... O que é uma festa?... O que é uma
regra?... O que é um objetivo?... Porque dá brigas, invejas e
complexos de superioridade, complicações… Ser pessoa é um ser
humano, é um ser vivo… Desde que respire é um ser vivo… Desde
que tenha coração é um ser humano… Desde que tenha nascido é
um ser pessoa… Está a ficar complicado… Nós damos uma opção
e o Senhor Padre mete duas opções… Complicações? Novas ideias, rejeições, maus ambientes… Cada um tem a sua cabeça, o seu pensamento, as suas ideias… Às vezes
chocam umas com as outras… Não podemos ser todos iguais… Os debates de ideias que não chegam ao
compromisso, conduzem sempre ao mal-estar… Compromisso falido?... Não querem ter problemas na sua
vida… Preferem ficar em casa a olhar para a televisão… Comodismo… A televisão mostra a realidade e não
realidade… As pessoas imaginam a sua vida como se fosse na televisão… Mas a vida não é uma novela… As
pessoas estão mal das suas cabecinhas…Veem a vida muito fácil, mas na realidade não é. Depois ficam
tristes e frustradas… O Senhor está a puxar muito pela nossa cabecinha… Quando a gente organiza a Festa,
para por a Festa para a rua, sempre ficamos mal da cabecinha… É o cansaço... A pressão... A azáfama... Os
compromissos que assumimos... Para haver festa tem que haver cansaço… Quem organiza, neste caso
somos nós… Andamos cansados, stressados… Andamos sempre de um lado para o outro… Falta aqui… falta
ali… Qualquer uma festa dá trabalho. E há festa sem trabalho, para se meter qualquer coisa para a rua?…
Isto é como o bloco para tapar uma casa… Se ninguém se quisesse cansar com a festa, não havia festa…
Seleção das palavras negativas que até aqui superam as positivas: ninguéns, brigas, invejas, dívidas,
inferioridades… Isto é quase como a preparação para o Matrimónio… Superiores, incumprimentos,
desregramentos, desinteressados, complicações, dualismos, rejeições, maldades, compromissos, problemas,
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comodismos, ilusões, virtualismos, imaginações, irrealidades, cansaços, pressões, azáfamas, stresses, faltas
e trabalhos… Toda a gente vê estes pensamentos, por isso não querem pegar na festa… Nós somos pessoas
otimistas, positivas e comprometidas, corajosas… Quando dizemos sim, temos que honrar os compromissos
e chegar ao fim… Desabafamos o que mais ouvimos de muitas pessoas, que nos transmitem, que não
querem estar na nossa pele… Senhora de Fátima... São José… Santana, Avó de Jesus Cristo, Mãe de Maria…
Onde estavam Joaquim, Ana e Maria?... O Senhor Morto onde fica na Igreja?... Vamos pouco à Missa, mas
algumas coisas sabemos… Onde estava a Paróquia de São Sebastião da Vila de São Sebastião, para chegar
à situação em que vemos as Festas de Santana?... Onde estavam Adão e Eva?... Onde estavam os Discípulos
de Emaús?... Não é pecado?... A Igreja aceita a gente comungar?... É correto?... Um Padre já me disse, vem
que eu dou-te a Comunhão... Outro Padre já me disse, Não venhas que eu não te dou… O Senhor Padre não
diz para eu ir ou não ir, Comungar ou não Comungar… Diz-nos que somos o Casal que mais está a dar
testemunho da Comunhão Espiritual, assumindo as Festas, que todos os que Comungam não querem
assumir… Então de que vale Comungar sem viver em Comunhão com a Comunidade, com a Palavra e com o
Pobre?... É Comungar uma Hóstia vazia da Comunhão de Cristo… Desculpe, mas os cães estão cheios de
fome. (Como os cães ladraram…)…. Isto é um compromisso… Conhecem a passagem da fé da cananeia, em
que ela diz a Jesus que também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos e
Jesus diz-lhe que nunca viu tamanha fé em Israel?... O Senhor Padre devia fazer encontros destes com mais
pessoas?... Era bom fazer isto!...»
A equipa coordenadora da catequese da paróquia da Vila de São Sebastião – 2014/2017 – composta
pelas catequistas, Nélia Ornelas, Avelina Santos e Alda Santos, vem por este meio agradecer a
colaboração que as várias entidades da nossa Vila e a comunidade em geral prestaram no decorrer
destes três anos. Agradecemos especialmente ao Centro Comunitário da Vila de São Sebastião e à Santa
Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião por terem disponibilizado as suas instalações para os
encontros de catequese. Bem haja a todos e que todos continuem a colaborar ativamente com a nova
equipa coordenadora da catequese as catequistas, Lúcia Falcão, Elisabete Drumonde e o catequista Dinis
Toledo, que nos dá o grande prazer Espiritual de entrar no Seminário no próximo ano letivo.

RECEITAS: Irmandades – 5 980.00€; Arrematação de gado – 4 110.00€; Arrematação na Praça – 660.00€;
Ofertas na Bandeja – 935.00€; Subsídio da Câmara de Angra – 2 270.00€; TOTAL= 13 995.00€. DESPESAS:
Vinho – 1 650.00€; Pão – 1 534.00€; Carne – 2 400.00€; Filarmónica – 1 300.00€; Limpeza das Coroas e
Bandeiras – 350.00€; Licença para o Fogo – 1 259.00€; Corte da Carne – 200.00€; Diversos da Mesa dos
Bodos – 2 199. 15€; TOTAL= 10 883. 15€. SALDO DA RECEITA: 3 111.85€; SALDO DE 2017: 23 491.74€; O
SALDO DE 26 553.59 € ENTREGUE À COMISSÃO 2018: José Manuel Coelho Toste e José António Toste do
Rochão da Cruz; Miguel Salvador e Paulo António Lourenço do Arrabalde; Paulo Jorge Vicente e Luís
Carlos Leonardo da Rua do Rego; Egídio Ferreira e Manuel Luís da Rosa dos Barreiros; Paulo Amaro da
Rua Direita e Lénio Cunha da Rua da Igreja.
Existia um homem riquíssimo chamado Joaquim. As suas oferendas eram sempre em dobro e
dizia: A sobra ofereço para todo o povoado e o que devo ofereço ao Senhor, para expiar os meus
pecados e conquistar-Lhe as boas graças. Quando chegou a grande festa do Senhor, onde os filhos de
Israel oferecem os seus donativos, Ruben pôs-se diante de Joaquim e disse-lhe: Como não geraste um
rebento em Israel, não te é lícito oferecer donativos. Joaquim ficou muito triste e não voltou para a sua
mulher, retirando-se para o deserto. Lá armou a sua tenda e jejuou por 40 dias e 40 noites. Disse a si
próprio: Daqui não sairei, nem para comer ou beber, até que o Senhor meu Deus me visite. Sirvam as
minhas orações por comida e bebida. Então chegaram dois mensageiros com o seguinte recado para
Ana: Joaquim, teu marido voltou com todo o rebanho, pois um anjo veio até ele e disse-lhe: Joaquim,
Joaquim! O Senhor ouviu as tuas preces. Ana, tua mulher, conceberá em seu ventre. Joaquim ofereceu
10 ovelhas ao Senhor + 12 novilhos de leite para os sacerdotes + 100 cabritos para todo o povoado.
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