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EUCARISTIAS
DIAS

De 19 a 25 de dezembro de 2011

HORA

LOCAL

INTENÇÕES

18h00

Ribeira Seca

João Vitorino Luís

18h00

Calheta

Carlos Fernandes Soares Azevedo (7º Dia)

19h30

Norte Grande

José Henrique de Sousa (7º Dia)

19h00

Beira

Ulmano do Nascimento Borges (7º Dia)

Quarta

18h00

Ribeira Seca

Maria Oliveira

Quinta

18h00

Ribeira Seca

António Avelino da Silveira

Sexta

18h00

Ribeira Seca

Louvor a João Paulo II e almas do purgatório

20h00

Beira

21h00

Santo António - Norte Grande

22h00

Norte Pequeno - Velas - Manadas

23h30

Urzelina

24h00

Calheta - Ribeira Seca

10h00

Norte Grande - R.ra d’Areia - Portal (Cortejo oferendas)

10h30

Beira

11h00

Norte Pequeno - Manadas

11h30

Velas

12h00

Calheta - Ribeira Seca - Biscoitos

12h30

Urzelina

13h00

Fajã dos Vimes (Cortejo de oferendas)

13h30

Santo António

Segunda

NOITE
DE
NATAL

Domingo
NATAL

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

Pe. Manuel Santos Telef. 295416484 Telm. 917633096 e-mail: padrema@mail.telepac.pt
Pe. António Azevedo Telef. 295414152 Telm. 918996189
Pe. Marcos Miranda Telef. 295416671 Telm. 926597399 e-mail: marcos_miranda_3@hotmail.com

BOLETIM INTERPAROQUIAL ANO XII

SERIE II

Nº 515 18. 12. 2011

FELIZ NATAL
Jesus, neste Natal encontrar-nos-ás?...
Já houve um dia em que não tiveste lugar nas casas iluminadas da cidade...
Hoje, com as pernas e o Coração a Caminho,
procuro-Te nas ruas enfeitadas,
nas luzes, nas montras, nos rostos,
nas mãos carregadas de presentes sem história…
Há passos apressados e sacos cheios de menoridades necessárias
que esvaziam as algibeiras
mas não vejo encherem muito os corações…
Há rostos pesados e cansados
de olhares em sobressalto
entre a mais recente promoção e os últimos nomes da lista…
Há embrulhos, laços, postais, música…
E há as crianças...
Sim, sempre elas, a dar o tom da Alegria
Sem outra preocupação senão descobrir a última novidade
no céu, no semáforo que fica intermitente
ou no rafeiro que está deitado à entrada de um prédio...
Há as crianças...
Porque a alegria da maior parte dos que não são como elas não me convence…
Estão preocupados demais para poderem estar alegres.
Estão apressados demais para saborearem os caminhos que percorrem.
Estão ocupados demais
para perguntarem o porquê dos gestos que fazem.
Parece-me que o Natal lhes sai dos bolsos
mas não lhes entra no coração!
E depois, sem que se dêem conta, o Natal já passou.
E não ficou…
Porque inventámos um Natal
onde ninguém precisa de nascer para que seja NATAL!
Porque já vai longe a lembrança
de que um dia um Menino nasceu,
antes de haver shoppings e cartões de crédito;
num país onde não havia um Pai Natal
que gostasse de andar atrelado a renas;
onde não havia pinheirinhos com luzinhas
nem se cantava Jingle Bells…
E, apesar de faltar tudo isso,
consta que houve NATAL…
E hoje, apesar de haver tudo isso,
consta que não há tanto NATAL como as montras dizem…
Rui Santiago (Adaptado)

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com
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CONTO (381)

IV DOMINGO DO ADVENTO

Meditando
Deus, esse desconhecido
Certo dia, uma menina de seis anos veio contar-me, toda satisfeita:
- Senhor Padre, eu ontem fui à catequese.
- Muito bem, Marilisa. E com certeza aprendeste muitas coisas. Diz-me, por exemplo, o que é
que já sabes.
- Eu aprendi que o Pai do Menino Jesus não é São José…
- Óptimo! És capaz de dizer então quem é o Pai de Jesus?
A Marilisa põe-se a pensar, esforça-se e desiste.
- É um Senhor que já não me lembra o nome...
É verdade, Deus é um Senhor que não conhecemos bem. Tal como nos diz São Paulo neste IV
Domingo do Advento, é "um mistério encoberto desde os tempos eternos mas agora manifestado
e dado a conhecer a todos os povos". Somos limitados para compreender o mistério de Deus mas
Ele conhece-nos bem, tal como conhecia a Virgem Maria e os desejos do rei David. O Natal vem
ensinar-nos algo sobre Deus: Ele é Pai. É ao mesmo tempo um Irmão, que nasceu com um rosto
humano para nos lembrar que O podemos encontrar no nosso semelhante.
Pe. José David Quintal Vieira, scj

MEDITAR
A PÉROLA PRECIOSA
Se encontrares um tesouro no teu coração
ninguém te roubará nada,
e o teu olho será a porta
onde irei penetrar e adormecer descansado;
E a tua boca produzirá
palavras que não serão apenas palavras,
serão mãos estendidas aos pobres,
serão fome e sede curadas.

A FELICIDADE
Era uma vez um homem cansado de chorar. Decidiu então procurar a
felicidade. Olhou à sua volta e viu que a felicidade estava ali mesmo e estendeu a
mão para a apanhar.
Era uma flor. Apanhou-a mas, quando estava na sua mão, a flor murchou.
Era depois um raio de sol. Ergueu os olhos para contemplar a luz, mas esta
foi ofuscada por uma nuvem .
Era depois uma guitarra. Acariciou-a com os dedos. Emitiu um som
estridente.
No dia seguinte, continuou a sua busca de felicidade.
À beira do caminho, uma criança chorava. Quis consolá-la. Pegou numa flor
e ofereceu-lha. O perfume dessa flor também o envolveu e encantou.
Encontrou depois uma mulher que tremia de frio. Levou-a para a luz do sol e
também ele ficou aquecido.
Mais adiante, um grupo de jovens cantava. Acompanhou o canto com a sua
guitarra. E também ele se sentiu conquistado pela melodia.
Ao regressar a casa, o homem sorria. Tinha descoberto que a felicidade está
no dar.
In TUTTI FRUTTI de Pedrosa Ferreira
INFORMAÇÕES
CONFISSÕES
Santo António no dia 19 de dezembro às 14 horas.
Norte Grande no dia 19 de dezembro às 15 horas.
Ribeira Seca no dia 20 de dezembro às 16
horas.

Irei penetrar nos teus olhos
a caminho do teu coração.
Quando eu chegar lá,
serei curado pela batida pura,
pela bondade e compreensão.

Biscoitos no dia 21 de dezembro às 16 horas.
CORTEJOS DE OFERENDAS
Dia 25 de dezembro - Fajã dos Vimes e Portal
Dia 1 de janeiro - Biscoitos, Ribeira Seca e Loural
Dia 8 de janeiro - Manadas - Calheta - Urzelina
Dia 15 de janeiro - Er.da de S.to António

Se encontrares uma fonte,
dá de beber ao pobre.
Se encontrares uma árvore,
dá de comer ao pobre.
Se encontrares o tesouro no teu coração,
dá amor ao pobre.
Paulo Morgado

AVISO DE MÉDICO
A Associação de Bombeiros Voluntários da Calheta informa que estará na sua
clínica o Dr. Carlos Aguiar, oftalmologista, nos dias 29 e 30 de dezembro. Virá
acompanhado da Óptica Flores.
Os interessados deverão fazer as marcações para: 295460110/111.

