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EUCARISTIAS  De 6 a 12 de abril de 2015 

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 

Segunda 19h00 Biscoitos José Teixeira Ávila - 7º Dia 

Terça  19h00 Ribeira Seca Adelaide Santos Cunha 

Quarta 19h00 Ribeira Seca Serafina Silva - 30º Dia 

Sexta 18h00 Ribeira Seca António Silveira a pedido de  Lurdes Veríssimo 

 

Sábado 
 

17h00 Rib.ª do Nabo  

18h00 Velas - Santo António  -  Er.da de S.to António - R.ra d’Areia 

19h00 Fajã dos Vimes - Portal 

 

Domingo 

 

10h00 Norte Grande - Manadas  

10h30 Beira 

11h00 Norte Pequeno - Biscoitos 

11h30 Velas 

12h00 Calheta - Ribeira Seca 

12h30 Urzelina  

 

 

A lua, as estrelas do céu, o imenso oceano, as 

flores do campo, todos os seres vivos entoam 

melodias carregadas de beleza que enchem de 

harmonia o coração do ser humano, a vida de 

cada homem e de cada mulher. Não posso deixar 

que me escondam, que me roubem esta beleza. 

 
Salmo 96, adaptado 

 

PENSAMENTO DA SEMANA 

 

 

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com 

BOLETIM  INTERPAROQUIAL   ANO  XV    SERIE II     Nº 687   05. 04. 

Com a Ressurreição de Cristo, 

a humanidade ganha uma nova esperança. 

A vida do Ressuscitado é o princípio da nossa vida… 

 

Os sacerdotes ao serviço do povo de Deus nesta Ilha de São 

Jorge, desejam a todos uma 
 

FELIZ PÁSCOA 
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MEDITAR 
 

Ensina-me…  

 

Na luta quotidiana entre o mal e o bem, 

Ensina-me a matar a fome de quem a tem, 

Quer seja de justiça quer seja de pão. 

Ensina-me a temperar a vida do meu irmão. 

  
Nas encruzilhadas dos nossos caminhos, 

Ensina-me a congregar os que andam sozinhos, 

A ser uma bússola que lhes dá direção, 

Uma centelha da Tua luz na escuridão. 

  
No mar da nossa incerteza, 

Ensina-me a roubar dos que choram, a tristeza. 

A ser a voz que orienta e acalma, 

Consolando os que sofrem no corpo e na alma. 

  
No meio desta geração perversa, 

Ensina-me a odiar apenas a injustiça, 

A semear a paz e a esperança 

Neste mundo que perdeu a tolerância. 

  
Nos altos e baixos de cada dia, 

Ensina-me a ser o ombro que a carga alivia. 

Aceitando o convite para seguir-Te, Jesus, 

Saiba eu renegar-me a mim mesma e abraçar a Tua cruz. 

 
Raquel Dias  

DOMINGO DE PÁSCOA 
A liturgia deste domingo celebra a ressurreição e garante-nos que a vida em plenitude resulta de 

uma existência feita dom e serviço em favor dos irmãos. A ressurreição de Cristo é o exemplo 

concreto que confirma tudo isto. 

A primeira leitura apresenta o exemplo de Cristo que “passou pelo mundo fazendo o bem” e que, 

por amor, se deu até à morte; por isso, Deus ressuscitou-O. Os discípulos, testemunhas desta 

dinâmica, devem anunciar este “caminho” a todos os homens. 

O Evangelho coloca-nos diante de duas atitudes face à ressurreição: a do discípulo obstinado, 

que se recusa a aceitá-la porque, na sua lógica, o amor total e a doação da vida não podem, 

nunca, ser geradores de vida nova; e a do discípulo ideal, que ama Jesus e que, por isso, entende 

o seu caminho e a sua proposta (a esse não o escandaliza nem o espanta que da cruz tenha 

nascido a vida plena, a vida verdadeira). 

A segunda leitura convida os cristãos, revestidos de Cristo pelo batismo, a continuarem a sua 

caminhada de vida nova, até à transformação plena (que acontecerá quando, pela morte, tivermos 

ultrapassado a última barreira da nossa finitude). 
Dehonianos  
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A BOA NOTÍCIA 

Um famoso jogador de ténis, depois de vencer uma partida e de receber o 

cheque, foi para os balneários. 

Puco depois, saía em direção ao seu carro quando foi abordado por uma 

jovem, que lhe disse: 

- O meu filhinho está a morrer. Não tenho dinheiro para pagar os remédios. 

Não me pode ajudar? 

O jogador, comovido com a sua história, passa-lhe um cheque, entrega-lho e 

diz-lhe: 

- Desejo para o seu filho muita saúde. 

Na semana seguinte, o jogador estava num restaurante quando um amigo lhe 

disse que aquela rapariga que o tinha abordado à  saída do jogo é uma mentirosa. 

Não tem nenhum bebé e nem sequer é casada. O jogador perguntou-lhe: 

- Quer então dizer que não estava nenhum bebé a morrer por falta de 

medicamentos? 

O amigo respondeu: 

- Não. 

O jogador sorriu e exclamou: 

- É a melhor notícia que tive esta semana! 
In, Tutti Frutti de Pedrosa Ferreira 

CONTO (547) 

 

INFORMAÇÕES 
 

FESTAS DO ESPÍRITO SANTO DA SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DA CALHETA 
A Santa Casa da Misericórdia da Calheta vai celebrar a 

sua festa com os irmãos e benfeitores no próximo domingo, 

12 de abril.  

De 5 a 11 de abril, pelas 20 horas, teremos o terço, no 

Lar de Idosos da Santa Casa, em louvor do Divino Espírito 

Santo.  

No domingo a Coroação é às 12 horas e depois teremos 

o jantar, na Casa do Povo da Calheta para os irmãos, 

familiares e convidados.  

Se alguém quiser contribuir com géneros ou dinheiro, 

pode fazê-lo entregando os donativos na Santa Casa da 

Misericórdia.  

A mesa agradece a colaboração de todos. 

 

CLÍNICA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA CALHETA 

A Clínica dos Bombeiros Voluntários da Calheta informa que estará na 

Clinica da Instituição o Dr. Carlos Aguiar, oftalmologista, no dia 9 de abril. As 

consultas devem ser marcadas para os números 295460110 0 ou 295460111. 

http://www.imissio.net/v2/autor/raquel-dias

