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ZONA PASTORAL CENTRO  
Beira - Calheta - Manadas - Norte Grande - Norte Pequeno - Ribeira Seca - Stº António - Urzelina - Velas  
 

Pe. Manuel Santos   Teles. 295416484  Telm. 917633096   e-mail: padrema@mail.telepac.pt 

Pe. António Azevedo  Telef.  295414152 Telm. 918996189   

Pe. Alexandre Medeiros Telef. 295416671 Telm. 926650057 e-mail: padrecorvo@gmail.com 

Pe. Ruben Pacheco Telm. 911125466 e-mail : perubenpacheco@gmail.com 

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 

Segunda   18h00 Ribeira Seca Em louvor do Santo Cristo e pelas Almas 

Terça 
18h00 Ribeira Seca Luís Humberto Alves Serpa 

18h00 Fajã Grande Maria de Fátima da Silva Brasil (Mês) 

Quarta 

17h00 Rib.ª do Nabo 

18h00 Er.
da

 de S.
to

 António 

19h00 Fajã dos Vimes - Portal 

10h00 Manadas 

QUINTA 
FEIRA  

CORPO 
DEUS 

10h30 Norte Pequeno - Beira 

11h00 Biscoitos 

11h30 Norte Grande - Velas 

12h00 Calheta - Ribeira Seca 

12h30 Santo António 

15h00 Ribeira da Areia 

18h00 Urzelina 

Sexta 18h00 Ribeira Seca António Joaquim Ávila 

Sábado 
  

17h00 Ribª do nabo 

18h00 Velas - Portal  

19h00  Fajã dos Vimes - Ermida de Santo António 

Domingo 

09h30 Rib.ª d’Areia 

10h00 Manadas 

10h30 Beira - Norte Pequeno  

11h00 Biscoitos 

11h30 Velas - Norte Grande  

12h00 Calheta - Ribeira Seca  

12h30 Urzelina - Santo António 

EUCARISTIAS  De 8 a 14 de junho de 2020 

 

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com 

 

Trindade, comunhão de amor, fluxo de vida divina 
O Espírito virá e anunciar-vos-á as coisas futuras. O 

Espírito permite aos meus olhos, tombados para o presente, ver 
longe, antecipar a rosa que hoje ainda está fechada, intuir já 
cores e perfumes onde agora só há um germe. 

O Espírito é aquele que na proa do meu barco vê 
primeiro. Anuncia terras que eu ainda não vejo. Eu dou-lhe 
ouvidos e aponto o leme para o rumo que Ele indica, e posso 
agir certo de que o que tarda virá, comportar-me como se a rosa 
já estivesse em flor, como se o Reino já tivesse vindo. 

O Espírito receberá do que é meu e vo-lo anunciará. 
Tudo aquilo que o Pai possui é meu. Neste intercâmbio de dons 
começamos a entrever o segredo da Trindade: não um circuito fechado, mas um 
fluxo aberto que derrama amor, verdade, inteligência para além de si, efusão ardente 
de vida divina. 

No dogma da Trindade está contido o sonho para nós. Se Deus é Deus apenas 
nesta comunhão, então também o homem será homem apenas numa relação análoga 
de amor. 

Quando, no princípio, o Criador diz: «Façamos o homem à nossa imagem e 
semelhança», se observarmos bem, vemos que Adão não é feito à imagem do Deus 
que cria; não à imagem do Espírito que pairava sobre as águas dos abismos; não à 
imagem do Verbo que desde o princípio estava junto de Deus. 

Muito mais, Adão e Eva são feitos à imagem da Trindade, à semelhança, 
portanto, daquela comunhão, daquela ligação de amor, da partilha. Aqui está a nossa 
identidade mais profunda, o cromossoma divino em nós. No princípio é colocada a 
relação. No princípio de tudo, a ligação. 

No fim de um dia podes nunca ter pensado em Deus, nunca teres pronunciado 
o seu nome. Mas se criaste laços, se causaste alegria a alguém, se levaste a tua 
comunhão, então fizeste a mais bela profissão de fé na Trindade. 

O verdadeiro ateu é aquele que não trabalha para criar laços, comunhão 
acolhimento. Quem espalha gelo em torno de si. Quem não entra na dança das 
relações ainda não entrou em Deus, o Deus que é Trindade, que não é uma 
complicada fórmula matemática em que o uno e o trino têm de coincidir: «Se vês o 
amor, vês a Trindade» (Santo Agostinho). 

Então compreendo porque é que a solidão me pesa tanto e me faz medo: 
porque é contra a minha natureza. Então compreendo porque é que quando estou com 
quem me quer bem, quando acolho e sou acolhido por alguém, estou tão bem: porque 
realizo a minha vocação. 

Tudo circula no universo: planetas, astros, sangue, fumos, vento e pássaros 
migratórios... É a lei da vida, que adoece se se fecha, que se extingue se não se dá.   

 

Ermes Ronchi 
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Solenidade de Corpus Christi 
 
Um milagre eucarístico do século XIII está 

relacionado à origem da Solenidade de Corpus 
Christi, que a Igreja celebra na quinta-feira após o 
domingo da Santíssima Trindade, embora em alguns 
países as igrejas locais decidem movê-la para o 
domingo seguinte, por uma questão pastoral. 

  
Nesta Solenidade, a Igreja presta à Eucaristia 

um culto público e solene de adoração, gratidão e amor, sendo a procissão de Corpus 
Christi uma das mais importantes em toda a Igreja Universal. 

  
A Festa de Corpus Christi surgiu na Diocese de Liège, na Bélgica, por 

iniciativa da freira Juliana de Mont Cornillon. Ela tinha visões nas quais o próprio 
Jesus lhe pedia uma festa litúrgica anual em honra da Sagrada Eucaristia. 

  
Aconteceu que, em meados do século XIII, Pe. Pedro de Praga, um sacerdote 

que duvidava da presença de Cristo na Eucaristia, decidiu realizar uma peregrinação a 
Roma para rogar, sobre o túmulo de São Pedro, a graça da fé. Ao retornar, enquanto 
celebrava a Missa em Bolsena, na cripta de Santa Cristina, a Sagrada Hóstia sangrou, 
manchando o corporal. 

  
A notícia chegou rapidamente ao Papa Urbano IV, que se encontrava muito 

perto, em Orvieto. Ele era um arcediago de Liège e havia conhecido a Beata Cornilon e 
percebido a luz sobrenatural que a iluminava e a sinceridade de seus apelos. 

  
Papa Urbano IV mandou que o corporal fosse levado até ele.  Isso foi feito em 

procissão e, quando o Pontífice os encontrou na entrada da cidade, pronunciou diante 
da relíquia eucarística as palavras: “Corpus Christi”. 

  
Mais tarde, em 1264, o Papa publicou a Bula Transiturus de hoc mundo, com a 

qual ordenou que a Solenidade de Corpus Christi fosse celebrada em toda a Igreja na 
quinta-feira após o domingo da Trindade. 

  
O Santo Padre encomendou a Santo Tomás de Aquino a produção de um ofício 

litúrgico para a celebração e a composição de hinos, que são entoados até hoje: Tantum 
Ergo, Lauda Sion. 

  
O Papa Clemente V, no Concílio Geral de Viena (1311), ordenou uma vez mais 

esta Solenidade e publicou um novo decreto no qual incorporou o de Urbano IV. 
Posteriormente, João XXII instou sua observância. 

  
A celebração dessa solenidade consta de uma Missa, procissão e Adoração ao 

Santíssimo Sacramento. 
  

Fonte, AciDigital 

MEDITAR  
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INFORMAÇÕES 
 

DIA EUCARÍSTICO NA URZELINA 
Dia 11 de junho, exposição do Santíssimo a partir das 10 horas, encerrando às 

18 horas com bênção do Santíssimo e Eucaristia. 
 

SANTÍSSIMO SACRAMENTO NA RIBEIRA DA AREIA 
Tríduo - 8, 9 e 10 de junho às 19 horas. 
Missa - 11 de junho às 15 horas. 
 
MISSA EM HONRA DE SANTO ANTÓNIO DE LISBOA 
 

Sábado dia 13 de junho, às 19 horas, na Ermida de Santo António na Rua de 
Baixo, haverá celebração da Eucaristia, seguida da Bênção e distribuição das 
brindeiras. 

 

ATL de VERÃO da CÁRITAS 

A Cáritas de Santa Catarina da Calheta de São Jorge informa que estão 

abertas as inscrições para o ATL de verão de 2020. 

As inscrições estão abertas até ao dia 19 de junho através dos números: 

917585829 

964524201 

295417081 
 
CLÍNICA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA CALHETA 

A direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Calheta 
informa que vai reabrir a secretaria, clínica de especialidades médicas e  clínica 

dentária no dia 15 de junho. 

A CRIANÇA OCULTA 
 

As crianças são bocados de Deus e não sabem, 
vão saltando na chuva e não se molham, 
beijam o ar sem o possuir, 
dão prendas sem preço, brincam sozinhas 
com bolas celestiais 
e estão acompanhadas de toda a presença. 
As crianças felizmente desconhecem 
que papel lhes darão na comédia 
e quando olham vêem-te imediatamente, 
vêem-te como és, 
sem calcular o que vales ou o que cobras, 
se és pedreiro ou arquiteto, governador ou varredor, 
se és velho ou adolescente; 
pois olham para ti, 
não para o cargo que te deram. 
As crianças brincam com a tua criança oculta 
e só então vives como és. 

Pedro Miguel Lamet, s.j., in Saborear e Saber 

https://www.imissio.net/autor/34

