
EUCARISTIAS  De 28 de janeiro a 3 de fevereiro de 2013 

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 

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 

Segunda 19h00 Ribeira Seca Zita Carreiro, a pedido dos colegas de trabalho. 

Quarta 18h00 Calheta Nazário Manuel Teixeira 

Quinta 18h00 Calheta João Matos da Câmara (7º Dia) 

 
Sábado  

17h00 Rib.ª do Nabo - Biscoitos  

17h30 Rib.ra da Areia 

18h00 Velas - Fajã dos Vimes  

 

 

 

 
 

Domingo 

 

10h00 Manadas 

10h30 Beira - Norte Grande 

11h00 Ribeira Seca 

11h30 Velas - Norte Pequeno 

12h00 Calheta  

12h30 Santo António - Urzelina 
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(...)Nada é mais criativo que o Amor e nada é mais decisivo 

que o Perdão.  
 

(...) E amar simplesmente, abdicando do desejo egoísta de 

querer mudar os outros, é semente de milagres. Optar por calar 

esta mania que quase todos levamos dentro de cobrar aos 

outros o que eles deviam ser é um caminho de cura interior. 
 

Porque a doença que nos mata não costuma estar fora de nós. 

 

Rui Santiago 

PENSAMENTO DA SEMANA 

CONCÍLIO 

Este “Ano da Fé” teve início no dia 11 de 

outubro de 2012. O Papa lembrando os cinquenta 

anos da abertura do Concílio Vaticano II, 

acontecimento marcante da igreja e da 

humanidade, pede que façamos uma redescoberta 

do caminho da fé para fazer brilhar a alegria do 

encontro com Cristo. 

Neste “Ano da Fé” é bom olhar estes acontecimentos e não os  ver como 

uma coisa antiquada, mas procurar fazer o que ainda não foi feito e que está nas 

palavras e na intenção do Concílio. Assim, julguei importante dar algumas pistas 

para nos aproximarmos e despertarmos a curiosidade  para o conhecermos 

melhor. 

Um Concílio deve reunir os Bispos de todo o mundo para, em colégio, 

meditarem sobre os assuntos da Igreja que precisam de ser esclarecidos e dar 

respostas às inquietações da humanidade para se poder renovar a Igreja. Naquele 

tempo, a Igreja parecia que estava a perder o seu vigor e era intenção do Concilio 

compreendê-la melhor e dar-lhe uma nova dinâmica. A esta dinâmica o Papa João 

XXIII chamou de «Aggiornamento» palavra que ficou famosa naquele tempo. 

 O Concílio aconteceu no Vaticano e teve o seu início em 1962 com o Papa 

que o convocou, João XXIII, e terminou em 1965 com Paulo VI. 

Do Concílio surgiram 16 documentos que tratam os principais assuntos da 

Igreja e do mundo. Todos eles são atuais. 

Tratam da presença da Igreja no mundo, da Igreja em si mesma, a 

importância da Palavra de Deus, e da própria liturgia para que seja mais vivida e 

compreendida pelos vários povos. Trata da evangelização, importância dos 

movimentos e apostolado dos leigos, a relação da Igreja com as outras religiões, a 

liberdade religiosa, os meios de comunicação social, a formação dos sacerdotes, 

podemos dizer que é um tesouro que ainda está muito por descobrir e que é 

fundamental para a nossa fé e vivência como Igreja que se quer  viva e atuante. 

 

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com 
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III DOMINGO DO TEMPO COMUM 

A liturgia deste domingo coloca no centro da nossa reflexão a Palavra de Deus: ela é, 

verdadeiramente, o centro à volta do qual se constrói a experiência cristã. Essa Palavra não é uma 

doutrina abstrata, para deleite dos intelectuais; mas é, primordialmente, um anúncio libertador 

que Deus dirige a todos os homens e que incarna em Jesus e nos cristãos. 

Na primeira leitura, exemplifica-se como a Palavra deve estar no centro da vida comunitária e 

como ela, uma vez proclamada, é geradora de alegria e de festa. 

No Evangelho, apresenta-se Cristo como a Palavra que se faz pessoa no meio dos homens, a fim 

de levar a libertação e a esperança às vítimas da opressão, do sofrimento e da miséria. Sugere-se, 

também, que a comunidade de Jesus é a comunidade que anuncia ao mundo essa Palavra 

libertadora. 

A segunda leitura apresenta a comunidade gerada e alimentada pela Palavra libertadora de Deus: 

é uma família de irmãos, onde os dons de Deus são repartidos e postos ao serviço do bem 

comum, numa verdadeira comunhão e solidariedade. 

Dehonianos  
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MEDITAR 

EU VOS OFEREÇO, MEU DEUS 

Eu Vos ofereço, meu Deus, 

Os dias de todos os dias 

Com que me teceis a vida,  

Os gestos quotidianos 

Que dispersam meus dedos,  

E a lâmpada acesa 

Que faz recuar a sombra, 

E a sombra que se esconde 

Nos recantos da casa. 
 

Eu Vos ofereço, meu Deus, 

As noites de todas as noites 

Que terminam meus dias, 

A lâmpada que se apaga 

Nos limites do sono 

A noite de ventre cálido, 

Deitada sobre os meus sonhos, 

E os meus sonhos povoados 

De pavões e chafarizes. 
 

Eu Vos ofereço, meu Deus, 

Os feixes de sol 

Que colhia inutilmente  

Quando tinha sol, 

Os rosários de chuva 

Que me corriam pelos dedos, 

Os galhos de cipreste 

Em ramos da minha alegria 

Oferecida aos Vossos cinzéis. 

Eu Vos ofereço, meu Deus, 

A vida de todos os dias 

Com que me teceis a vida, 

In Alegria de S. Conduché 
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FOI TUDO ESQUECIDO 

Uma mulher dizia que Deus lhe tinha aparecido numa visão. Foi contar o 

sucedido ao bispo: 

- Senhor bispo, Deus apareceu-me durante a noite. Era muito belo, sorriu para 

mim, disse que me tinha muito amor. Depois desapareceu. 

O bispo, sempre muito incrédulo quando lhe falavam de visões, disse-lhe: 

- Minha senhora, isso é certamente ilusão. 

A mulher continuava a afirmar que era verdade. Foi então que o bispo lhe 

disse: 

- A senhora deve perceber que eu, como bispo, tenho autoridade para dizer se 

as aparições são verdadeiras ou falsas. 

- Certamente, senhor bispo. E então que devo fazer se Deus me aparecer de 

novo? 

- A próximo vez que te aparecer, como tu julgas, pergunta-lhe quais são os 

meus pecados. Se for verdade que é Deus quem te aparece, Ele dirá alguma coisa. 

Depois vens para me dizeres o que te respondeu. 

Passado um mês, a senhora veio ter com o bispo, que lhe perguntou: 

- Deus voltou a aparecer-te? 

- Sim, senhor bispo. 

- E o que te disse acerca dos meus pecados? 

- Disse-me: «Diz ao bispo que esqueci os seus pecados». 
 In  Bom dia, alegria de Pedrosa Ferreira 

CONTO (435) 

INFORMAÇÕES 

RECEITAS 

BISCOITOS - Cortejo de oferendas e Natal 540 €. 
 

CLÍNICA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA CALHETA 

A Associação dos Bombeiros Voluntários da Calheta informa que estarão na 

clínica da instituição os seguinte médicos: 

Dr. ª Maria Graça Almeida, especialista em Ginecologia e Obstetrícia no dia 5 

de março de 2013 

Dr. ª Lourdes Sousa, Especialista em Dermatologia, nos dias 6 e 7 de março 

de 2013 

Dr. ª Alexandra Dias, Especialista em Pediatria, nos dias  8 e 9 de março de 

2013 

Os eventuais interessados podem fazer as suas marcações para os números 

295 460 110 / 295460111. 
 

RETIRO DO CRISMA 

A equipa da Pastoral Juvenil da Ilha de São Jorge irá efetuar o retiro para 

todos os jovens que se preparam para receber o sacramento do crisma. Irá realizar-se 

nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro. O retiro não é obrigatório. Devem participar, de 

livre vontade, aqueles que querem aprofundar a sua caminhada e a sua preparação, 

para o sacramento que irão receber. 

As inscrições devem ser entregues aos párocos até ao dia 14 de fevereiro. 


