
DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 

 
Quinta 
Feira  
Santa 

18h00 Norte Grande - Santo António 

19h00 Manadas - Beira - Norte Pequeno 

20h00 Calheta - Velas - Ribeira Seca 

21h30 Urzelina 

 
 
 
 
 

Sexta  
Feira  
Santa 

10h00  Via Sacra no Norte Grande - Manadas  

10h30 Beira  

11h00 Via Sacra no - Norte Pequeno - Biscoitos  

11h30 Santo António 

15h00 Ribeira Seca - Calheta - Velas 

16h00 Urzelina 

19h00 Velas (Procissão do Senhor Morto) 
 

 
Sábado  
Santo 

19h00 Santo António 

20h00 Urzelina 

21h00  Calheta - Ribeira Seca  

22h00 Velas 

 
 
 
 
 

Domingo 
de 

Páscoa 

10h00 Norte Grande - Manadas 

10h30 Beira 

11h00 Biscoitos  - Norte Pequeno 

11h30 Velas 

12h00 Calheta - Ribeira Seca 

12h30 Urzelina 

13h00 Fajã dos Vimes - Portal 

13h30 Santo António 
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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 
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Está aí Alguém? 

Será ânsia de Te encontrar? Encontrar para Te 
seguir? 

Na sociedade em que vivemos faz algum sentido 
esta pergunta: “Está aí alguém? E este Alguém quem é?  

Que este Alguém que os jovens procuram neste 
Dia Mundial da Juventude seja Jesus. 

Após encontrar Jesus, tenham coragem de O 
seguir. Coragem de se deixar guiar e conduzir por Ele. Reconhecer os Seus 
caminhos e percorrê-los com confiança.  

Para O encontrar é preciso rever as referências, as opções, as ideias. 
Deixar preconceitos e infantilidades que não deixam crescer e ter um 
encontro franco e amigo com Jesus. 

Para O encontrar é necessário deixar-se guiar por Ele sem impor 
condições, regras, conceitos. Ele é a Vida e  dá  a alegria e a felicidade se nos 
deixamos guiar e caminhar com Ele. 

Ele pede que confiemos na Sua presença, na Sua Palavra, sem medo de 
tomarmos a decisão de O seguir. 

Para O encontrar temos de fazer da vida uma doação constante, 
reconhecendo que Ele continua a fazer maravilhas através dos nossos gestos, 
atitudes, palavras, comportamentos… 

Está aí alguém? Ele diz: 

- Sim, estou Eu, que te entendo, que te amo e espero que Me encontres  
como muitos outros me encontraram e caminham alegremente comigo.  

Conheço os anseios e o desejo de felicidade que procuras na tua vida.  

Vive esta vida com entusiasmo e entrega dentro do amor que vem de 
Mim. 



DOMINGO DE RAMOS 
MEDITANDO 
História de amor 
Era uma vez uma ilha, onde moravam os seguintes sentimentos: a Alegria, a Tristeza, a 
Vaidade, a Sabedoria, o Amor e outros. Um dia avisaram-nos que a Ilha seria inundada. 
O Amor cuidou para que todos fossem salvos. 
 Pegaram todos no seu barquinho e desandaram. Só o Amor não se apressou pois tinha 
muito que ajudar. Por fim, quando a água já era muita, pediu socorro: 
- Riqueza, leva-me contigo. 
- Não posso. O meu barco já está cheio de ouro... 
- Oh, Vaidade, leva-me no teu barco. 
- Não convém, pois estás muito molhado. 
- E tu Tristeza, tens um lugar para mim? 
- Não. Prefiro ir só. 
Já desesperado o Amor pôs-se a chorar. Nisto apareceu um velhinho: 
- Sobe, Amor. Eu levo-te no meu barco 
Chegando a terra seca o Amor perguntou à Sabedoria: 
- Quem é aquele velhinho que me trouxe até aqui? 
- É o Tempo, porque só ele é capaz de ajudar e de entender um grande Amor. 
Começamos a Semana da Paixão com o Domingo de Ramos. A multidão que aclama, 
logo depois acusa, acolhe mas de seguida despreza. Assim acontece na nossa vida 
quando não deixamos que o tempo nos amadureça. Que esta semana nos ajude a 
reconhecer os gestos de Amor de Cristo. 

Pe. José David Quintal Vieira, scj 
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MEDITAR 
 
 

OS PASSOS DO SENHOR  

Oiço os Teus passos, Senhor, na praia da minha vida; 
No solitário silêncio, no ar do Verão, os planetas e as 
estrelas do céu 
fitam com fixo olhar. 
A corrente do pensamento flui gentilmente, 
gentilmente no meu coração. 
Os meus olhos estão vigilantes como pássaros 
sedentos.  
Abri os ouvidos 
nas profundezas do meu coração. 
Em que abençoada manhã desfalecerás no tabernáculo da minha alma? 
Esquecerei toda a alegria e toda a dor, mergulhado nas águas da felicidade. 

Rabindranath Tagore 
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CARREGAR A CRUZ 
Os recrutas levantaram-se muito cedo para a corrida em uniforme de combate. 
Ao longo do caminho agreste. A dor, o cansaço, a sede começaram a 

atormentar os jovens recrutas, que faziam um esforço muito grande por correr juntos. 
Era visível o sofrimento de alguns, pouco habituados a grandes esforços físicos. 

A um certo momento, no centro do pelotão, um dos soldados já não conseguia 
seguir o ritmo do grupo. As pernas fraquejavam e estavam quase a cair. 

Sem perder o passo, o chefe do pelotão aproximou-se e tirou-lhe a pesada 
espingarda. O recruta, aliviado desse peso, conseguiu caminhar ao ritmo dos outros. 

Porém, pouco depois, sentiu de novo um grande cansaço. O colega da sua 
esquerda, ao ver a situação, tirou-lhe o casco sem deixar de correr e pô-lo debaixo do 
braço. Agora podia correr melhor. 

Um pouco mais além, um dos soldados, ao ver a dificuldade do jovem recruta, 
disse-lhe: 

- Dá-me a tua mochila. 
Ele assim fez e continuou a corrida ao ritmo dos companheiros. E foi assim 

que o jovem recruta, mesmo sem a espingarda, o casco e a mochila, graças à ajuda 
dos companheiros solidários, pode chegar à meta. 

 In  Bom dia, alegria de Pedrosa Ferreira 

CONTO (394) 

INFORMAÇÕES 
FEIRA DE USADOS 
Feira de artigos usados na Casa do Povo do Norte Grande domingo, dia 1 de 

abril, das 10 às 18 horas. 
Muitos artigos a bons preços… Apareça. 
 
CONFISSÕES 
Calheta - Celebração penitencial às 19 horas 
Ribeira Seca - 16 horas 

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 
 

 
Segunda  

17h00 Ribeira Seca Adelaide Amaral  
18h00 Portal Esposa e pais de João Gomes  

19h00 Norte Grande Michael (7º dia) 

 Terça 19h00 Ribeira Seca António Avelino da Silveira  

16h00 Ribeira Seca Mariana Emiliana dos Álamos  

18h00 Calheta António Faustino e Manuel Gomes 

 

Quarta     
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