Carta Familiar

4

EUCARISTIAS

De 23 a 29 de novembro de 2015

DIAS

HORA LOCAL

INTENÇÕES

Segunda

18h00

Ribeira Seca

João Cunha, Rosa Teixeira, familiares, Manuel Quadros

BOLETIM INTERPAROQUIAL ANO XVI SERIE II

Terça

18h15

Ribeira Seca

António Ribeiro, esposa, louvor M.J. Praga e José Gregório

Quinta

18h00

Ribeira Seca

Manuel Luciano de Sousa (7º Dia)

Sexta

18h00

Ribeira Seca

João Sabino Luís e esposa

17h00

Rib.ª do Nabo - Biscoitos

17h30

Santo António

18h00

Velas - Portal

10h00

Norte Grande - Manadas

11h00

Norte Pequeno - Urzelina

12h00

Calheta - Velas

13h00

Ribeira Seca - Beira

ESPIRITUALIDADE PRÁTICA
- Aceita os outros como eles são, apesar de
serem diferentes de ti ou do que tu querias que eles
fossem. Cada pessoa é única, original e irrepetível,
e tu não és a medida para ninguém.
- Ama de maneira gratuita, sem exigir ao outro
que mude para ser amado por ti. É incrível como as
pessoas mudam quando são amadas mesmo sem
mudarem, e é sintomático também como as
pessoas não mudam, quando lhes é exigido que
mudem para serem amadas.
- Confia em quem te quer fazer bem, mesmo que doutras vezes já te tenhas magoado
ou desiludido. Nada é mais destrutivo do que o rancor ou a autoproteção. Com a ilusão de
não te magoares, vais ficar com a vida toda em ferida e vais acabar por magoar todos à
tua volta.
- Sê generoso e desprendido com o teu tempo e com os teus bens. Aquilo que damos
nunca nos fará falta!
- Quando estiveres muito zangado, não fales. Quando estiveres muito nervoso, não
respondas. Reserva-te, afasta-te, e fala apenas quando estiveres mais calmo.
- Sê gentil com as pessoas, amável com todas, de maneira a que todas se sintam
importantes e acarinhadas, sobretudo aquelas que, por algum motivos, são mais
desvalorizadas ou humilhadas. Que ninguém fique mais triste ou mais pobre por se ter
cruzado contigo.
- Não te ponhas no centro. Não imponhas as tuas conversas quando estás com outras
pessoas, não queiras para ti sempre a última palavra sobre o assunto, não queiras
convencer os outros a concordar com os teus pontos de vista.
- Não gires obsessivamente à volta dos defeitos de outra pessoa. Pelo contrário,
procura reconhecer as suas qualidades, apesar de também perceberes que há coisas que te
desagradam.
- Quando não tens nada a dizer de bom sobre alguém de quem se está a falar, não
digas nada. Não sejas juiz de maneira nenhuma, porque cada pessoa é um mistério e a
verdade é que tu não conheces a história e o segredo vital da pessoa a quem julgas.
- Exercita a humildade verdadeira, que é a elegância das pessoas que são livres em
relação a si mesmas, aquelas não estão presas a imagens ou conceitos de si mesmas.
- Convence-te interiormente que o bem que os outros fazem não deixa de o ser só
porque não foi feito por ti! Treina o elogio e o bem-dizer.
- Quando sentires que a tua mente está cheia de pensamentos negativos em relação a
alguém, procura alguma atividade que te distraia e faz exercícios interiores de libertação
desses espírito impuros que são os ressentimentos.
- Nunca deixes um “gosto de ti” por dizer

Sábado

Domingo

PENSAMENTO DA SEMANA
Só cegos fundamentalistas pensam que se
combate

fundamentalismo

com

outro

fundamentalismo. Ao fundamentalismo devese opor a hospitalidade.
Leonardo Boff

O verdadeiro problema não é o de saber se viveremos depois da morte, mas o de
saber se estamos vivos antes de morrer.
Marie de Hennezel
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JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO

Cristo é Rei
Havia um rei muito triste porque na sua nação só via miséria e injustiças. Gostaria de
sair do seu palácio para falar ao povo mas, quando o seu carro aparecia, as pessoas
prostravam-se sem se atrever a levantar a vista. Um dia, chamou o seu herdeiro:
- Meu filho, este povo está a destruir-se em lutas e egoísmos. Quero que te faças um
deles e os chames à razão.
- Muito bem. Vestir-me-ei como eles, para que não me reconheçam e dir-lhes-ei que é
preciso construir outro reino...
Na manhã seguinte, vestido como um homem do povo, saiu a percorrer os caminhos do
reino. Passaram-se três anos e muitos o seguiam e escutavam. Sentiu fome, frio, foi
perseguido, maltratado, preso e condenado.
As suas últimas palavras foram:
- Obrigado, Pai, por me teres feito um homem como os outros.
Cristo é Rei no trono da cruz. Não se dispensou de sacrifícios e trabalhos, não se furtou
à humilhação e escárnio, não recusou fazer-se um de nós e, contudo, é Rei.
Ao contemplar este mistério, somos estimulados a completar esta obra. É por isso que
rezamos: Venha a nós o vosso reino. Isto só se consegue com trabalho e dedicação pois
o único sítio onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.

Pe. José David Quintal Vieira, scj

MEDITAR
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CONTO (580)
SEM TEMPO
Era uma vez uma criancinha a quem quiseram ensinar a rezar. Mas alguém objectou:
- É muito cedo para pensar em Deus.
Quando já estava em idade escolar, acharam por bem mandá-la para a catequese. Mas
logo veio a resposta:
- É muito criança para pensar em Deus.
Quando era jovem, convidaram-no para um encontro de jovens cristãos, juntamente
com a sua namorada. Alguém disse:
- Estão muito apaixonados para pensar em Deus.
Quando homem casado e a esposa o convidava para irà Missa, dizia:
- Estou muito ocupado para pensar em Deus.
Já no tempo da reforma convidaram-no para ir fazer um retiro espiritual. Mas os netos
objectaram:
- Muito velho para pensar em Deus.
Quando já estava a ser levado para o cemitério, o demónio deu uma gargalhada e
disse:
- Demasiado tarde para pensar em Deus.
E foi assim a triste história de uma criança que foi crescendo, sendo jovem, adulto de
sucesso na vida, e também idoso mas a quem nunca deram a possibilidade de pensar em Deus.
A vida do homem não é verdadeiramente humana se ignorar o Deus vivo.

A SANTA CATARINA

In TOMA E LÊ de Pedrosa Ferreira

Hoje o céu, de mais azul se reveste,
E lá também há anjos a festejar.
Vinte e cinco de novembro se reveste
Na terra Santa Catarina d’ encantar.

Precisamos sempre de contemplar o mistério da misericórdia. É fonte de alegria, serenidade e
paz. É condição da nossa salvação. Misericórdia: é a palavra que revela o mistério da
Santíssima Trindade. Misericórdia: é o ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso
encontro. Misericórdia: é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa, quando vê
com olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. Misericórdia: é o caminho que
une Deus e o homem, porque nos abre o coração à esperança de sermos amados para sempre,
apesar da limitação do nosso pecado.
Há momentos em que somos chamados, de maneira ainda mais intensa, a fixar o olhar na
misericórdia, para nos tornarmos nós mesmos sinal eficaz do agir do Pai. Foi por isso que
proclamei um Jubileu Extraordinário da Misericórdia como tempo favorável para a Igreja, a
fim de se tornar mais forte e eficaz o testemunho dos crentes.
Da Bula Misericordiae V iltus

E nesta madrugada a sorrir
Há um ou dois foguetes a troar,
E o seu hino irá ressurgir
Num espelho azul à beira-mar.
Santa Catarina pura d’alma,
Imagem da nossa veneração,
Tem a firmeza da palma,
Na palma da sua mão.

INFORMAÇÕES

Doura-se o céu e brilha o mar,
Para a Calheta divina
É dia de homenagear
A nossa Santa Catarina,
Desse S. Jorge de encantar
Que só pela eternidade termina.

ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO
Manadas - quinta feira, 26 de novembro das 17 às 18 horas.
Ribeira Seca - sexta feira, 27 de novembro das 17 às 18 horas.

Iria Jesualda Silva

FORMAÇÃO PARA CATEQUISTAS
Biscoitos - terça-feira, 24 de novembro às 19 horas.
Manadas - quinta-feira, 26 de novembro às 19 horas.
Ribeira Seca - sexta-feira, 27 de novembro às 19 horas.

