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EUCARISTIAS
DIAS

De 2 a 8 de setembro de 2019

HORA LOCAL

INTENÇÕES

Segunda

19h00

Ribeira Seca

Maria do Rosário Sousa (Júlio e Serafina)

Terça
Quarta

18h00

Ribeira Seca

Alma do Purgatório

18h00

Ribeira Seca

José Felismino de Matos (7º Dia)

Quinta

19h00

Calheta

Regina Maria Pessoa (7º Dia)

Sexta

18h00

Ribeira Seca

Maria Alexandrina Pereira

17h00

Rib.ª do Nabo

18h00

Velas

19h00

Santo António - Manadas - Fajã dos Vimes

10h30

Beira

11h00

Ribeira Seca - Norte Grande

11h30

Velas

12h00

Biscoitos - Calheta

12h30

Urzelina

Sábado

Domingo

PENSAMENTO DA SEMANA
Se quisermos compreender o que é a fé, é
necessário olhar para o sorriso de uma
criança. O sorriso de uma criança
significa: sei que sou amado. É isto a fé: a
surpresa de ser amado, o sim de Deus a
nosso respeito.

BOLETIM INTERPAROQUIAL ANO XIX SERIE II

Nº 917 01. 09. 2019

Quem sou EU para ti», pergunta Jesus Cristo
Quem sou EU para ti
quando abres mais uma página da tua vida
corres apressado
porque te esperam os donos do tempo?
Quem sou EU para ti
quando no trabalho palpitas
o calor da necessária atividade
escrita no caderno do teu haver?
Quem sou EU para ti
quando passas na rua e olhas um sem-abrigo
um ser que perdeu a dignidade que trazia consigo
agora um objeto atirado para o poço?
Quem sou EU para ti
quando cansado chegas a casa
onde te esperam mulher e filhos
a quem ainda vais doar o teu sangue?
Quem sou EU para ti
quando esqueces os teus deveres
mergulhado no jardim dos falsos prazeres
fechado no labirinto do teu egoísmo?
Quem sou EU para ti
quando apressado entras na Igreja
para cumprir o ritual dominical
e olhas mais o relógio que a Palavra de Deus?
Quem sou EU para ti
um estranho, um desconhecido
alguém que a história criou para seu recreio
ou o teu Salvador, o teu Senhor?

Hans Urs von Balthasar

ZONA PASTORAL CENTRO

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

Pe. Manuel Santos T eles. 295416484 Telm. 917633096 e-mail: padrema@mail.telepac.pt
Pe. António Azevedo T elef. 295414152 Telm. 918996189
Pe. Alexandre Medeiros T elef. 295416671 Telm. 926650057 e-mail: padrecorvo@gmail.com
Pe. Ruben Pacheco T elm. 911125466 e-mail : perubenpacheco@gmail.com

O Senhor continua a bater à porta,
nunca desiste, a todo o momento insiste a bradar:
Eu sou Aquele que te abençoa com carinho
como uma mãe abraça seu filho querido
e te oferece o maná que procuras sem encontrar.
Dá-me a tua mão
e iremos juntos no caminho da salvação.
Ámen!

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com

J. Guerra
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MEDITAR

DESCANSA NA PAZ DE TI MESMO
Encontra caminhos de serenidade. Não permitas que a tua vida seja sempre
uma tempestade, um tormento constante, uma desordem sem fim, inquieta e
opressora.
Por vezes, é tempo de descansar, de nos retirarmos e olharmos sem pressa
para o passado e para o futuro, recentes e distantes. Como quem sobe ao cimo de
um monte para ver os horizontes em torno de si.
Temos de sonhar de forma séria, de fazer projetos concretos, estudando
também as diferentes formas de os concretizar.
Mas mais do que tudo, é importante parar. Desligarmo-nos de tudo o que
nos distrai do que há de profundo na nossa vida. Importa ter a coragem de estar
longas horas e alguns dias longe do barulho das notificações que nos escravizam.
Andamos desconcentrados de tantas solicitações que nos assaltam.
Talvez seja por medo de uma vida simples… A felicidade é o oposto do
medo e uma vida simples é quanto necessitamos para que, no silêncio da nossa
presença, consigamos começar cada dia como ele é: uma aventura autêntica e
irrepetível.
Seria tão bom que conseguíssemos viver em conjunto uns com os outros,
juntos, respeitando-nos a nós mesmos e aos outros de uma maneira que nos
elevasse a todos. Sem superficialidades nem mentiras, apenas a verdade única de
cada um de nós. Amando e sendo amados.
Dá paz à tua saudade de dias calmos, tranquilidade aos teus sonhos e
quietude aos teus medos.
Todos os lugares deste mundo estão à mesma distância do céu. Vai até lá e
demora-te. Quando voltares não encontrarás um mundo diferente, mas poderás vêlo de forma mais sábia. Terás a paz para definir e cumprir o que queres e deves ser.
Existe uma fonte de vida em cada um de nós, no fundo do coração.
Caminha rumo à nascente do teu amor como quem subisse contra a corrente
de um regato para lhe achar a fonte.
É aí, e só aí, que encontrarás a paz de que tanto precisas para vencer os
egoísmos dos outros… e os teus!

José Luís Nunes Martins
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NASCESTE PARA SER TU…
Não entres em guerras, mas não deixes de batalhar.
Não precisas de brigas, mas não deixes de lutar.
Não precisas de conflitos, mas não deixes de combater.
Batalha por ti, por aquilo em que acreditas.
Luta por aquilo que sabes que é teu.
Combate a falta de confiança, a desmotivação, a preguiça.
Ignora aqueles que tentam fazer-te refém do derrotismo, aqueles que tentam
minar a tua determinação com sorrisos de desdém, aqueles que não conhecem outra
arma a não ser dizer mal de tudo e de todos.
Continua a batalhar.
Não sigas nada que não te deixe seguir em frente.
Não dês ouvidos a quem fala só porque gosta de se ouvir.
Batalha... Deixa as guerrinhas para os outros. Tens mais do que fazer. Tens
muito para fazer.
Faz o que tens a fazer.
Nasceste para ser tu. Está-te no sangue. Corre-te nas veias aquilo por que
corres.
O suor é teu, o prémio és tu.
Elisabete Bárbara

INFORMAÇÕES
ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

MANADAS - 5ª feira, 5 de setembro, das 10 horas às 11 horas, seguindose a celebração da Eucaristia.
RIBEIRA SECA - 6ª feira, 6 de setembro, das 17 horas às 18 horas,
seguindo-se a celebração da Eucaristia.
FESTA DE NOSSA SENHORA DE LURDES
FAJÃ DOS CUBRES
Tríduo - 4, 5 e 6 de setembr o às 20 hor as.
Festa - 8 de setembr o:
- Eucaristia de festa às 11 horas, a seguir as arrematações e procissão.
FESTA DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
BISCOITOS
Tríduo - 4, 5 e 6 de setembr o às 20 hor as.
Confissões - 5 de setembro das 19 às 20 horas.
Festa - 8 de setembr o:
- Eucaristia de festa às 12 horas.
- Procissão às 18h30 minutos.

LUZCANO
A loja LUZCANO na Calheta informa que presta serviço de florista.
Venda de flores e plantas naturais, executando ramos e arranjos para funerais,
batizados, aniversários e outras ocasiões: encomendas para 962577473.

