DIOCESEDE S. TOMÉ E PRÍNCIPE
PARÓQUIA DE SANTA CRUZ DOS ANGOLARES

A Paróquia de Santa Cruz dos Angolares está situada na zona sul da ilha de S. Tomé em
S. Tomé e Príncipe, Distrito de Caué.
O número de população ronda por volta de 6000 pessoas, cuja população é
maioritariamente jovem. As pessoas vivem de agricultura e pescas, visto que se trata
de uma zona litoral. Pessoas de muito baixo rendimento tida como a zona mais pobre
do país.
A Diocese de S. Tomé e Príncipe pertence a Conferencia Episcopal Angola S. Tomé.
A paróquia é composta por 14 comunidades, a saber: Ilhéu das Rolas, Porto Alegre,
Malanza, Ponta Baleia, Monte Mário, Agripalma, Ribeira Peixe, Praia Pesqueira, Dona
Augusta, Yô Grande, Fraternidade, Solenidade, Angra Toldo Praia, Angra Toldo
Cavalete.
Temos na paróquia o conselho pastoral paroquial que reúne duas vezes por ano,
formado por dois representantes de cada comunidade acima, e pelos responsáveis de
cada grupo paroquial, isto é: pastoral catequética, pastoral juvenil, pastoral familiar,
acólitos, leitores, grupo teresiano, leigos claretianos, cristo vence, movimento
eucarístico juvenil, etc.
Depois de um ano da Fé, onde fomos convidados a redescobrir o caminho da fé para
fazer brilhar, com evidencia sempre maior a alegria e o renovado entusiasmo do
encontro com Cristo e de terminarmos o triénio dedicado pela Conferencia Episcopal
Angola S. Tomé à família, vamos continuar a aprofundar a nossa fé a partir do tema:
“missionários enraizados em Cristo,” proposto pelo nosso Bispo D. Manuel António.
Queremos com a presente geminação, uma maior proximidade entre as duas
comunidades paroquiais. Duas paróquias onde possa existir certa partilha de oração,
conhecimentos, isto é, irmandade que a distância não dissolve, porque, habitadas,
animadas pelo Espírito de Deus.
Em nome de toda comunidade paroquial de Santa Cruz dos Angolares saúdo-vos em
de Nosso Senhor Jesus Cristo,
S. Tomé, 20 de outubro de 2013

Padre João de Ceita Nazaré, pároco da Paróquia de Santa Cruz dos Angolares

