
EUCARISTIAS  De 14 a 20 de janeiro 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 18h00 Ribeira Seca António Joaquim Ávila  

Terça 18h30 Ribeira Seca António Sabino e José Horácio  

Quinta 18h00 Ribeira Seca Almas do purgatório a pedido de João Sabino  

Sexta 18h00 Ribeira Seca Rosa Fragueira e Hercolina  

 
Sábado  

17h00 Rib.ª do Nabo - Er.da S.to António 

17h30 Rib.ra da Areia 

18h00 Velas - Fajã dos Vimes - Portal  

 

 

 

 
 

Domingo 

 

10h00 Manadas 

10h30 Beira - Norte Grande 

11h00 Biscoitos  

11h30 Velas - Norte Pequeno 

12h00 Calheta - Ribeira Seca  

12h30 Santo António - Urzelina 
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Piores do que os maus pensamentos são as 

ideias feitas.  

Pior do que uma alma má, e mesmo do que 

uma alma que quer ser má, é uma alma fabricada. 

E há pior do que uma alma perversa: a alma 

habituada. 

 

PENSAMENTO DA SEMANA 

Charles Péguy 

DIZER A FÉ… 

Foi pedido que este ano fosse quase inteirinho 

para a FÉ… 

Não sei se sei explicar a Fé como deve ser, mas 

sei que para se poder viver a Fé tem de se ter o coração 

carregado do evangelho. Sem ele não se pode vivenciar a 

Fé. 

Assim, cheio do evangelho, a Fé deixa de ser dita apenas por palavras mas 

com a linguagem da vida. A vida passa a ser autêntica, verdadeira e a Fé brota do 

coração e já não  da palavra. Mas a palavra que digo, passa a estar carregada de Fé. 

Não posso viver a Fé se não me sinto lugar onde tem de penetrar o Evangelho, 

como discípulo que se senta a escutar o Seu Mestre para ficar cheio da Sua Palavra e 

transportar para os outros não as suas palavras mas as que escutou e fez vida. Sou 

terra onde penetra a maravilha do amor que atravessa o Evangelho. 

Para que isto aconteça é preciso um encantamento por se ter encontrado com 

Alguém que pode modificar a minha vida e deste encontro nasce a gratidão por 

aquilo que Ele passa a representar para nós. É por isso que este encontro com Cristo 

modifica muitas vidas e vem carregado de esperança e de paz interior. 

Às vezes penso que fazemos da Fé apenas uma questão de palavras. Palavras 

que se dizem sem serem sentidas. Palavras que não são vividas. Saem de nós mas 

não nos pertencem. Não se identificam com o que somos e temos. 

Se assim é não posso dizer a Fé porque ela não brota da vida, da história que 

vou fazendo. E que não é feita isoladamente mas com os outros. Por isso a Fé é dita 

com os outros, em comunidade. E com os outros deve-se viver no amor que une e faz 

a vida mais bela e feliz. 

Dizer a Fé, é dizer liberdade e autenticidade. A Fé não pode ser escravidão.  

Penso que temos de dizer a Fé com o coração livre, servindo-se da boca mas 

não deixando a boca dizer o que acha mais acertado. A palavra assim proferida torna-

-se mecânica e não diz nada ao coração. É quando dizem: «falas-te bem…» mas nada 

ficou gravado porque faltou o essencial. 

 A Fé dita a partir do amor é transformadora e cria um dinamismo próprio que 

arrasta e eleva a pessoa e o mundo. 

É bom perguntar pela qualidade da Fé que tenho ou digo ter. 

 

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com 
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BATISMO DO SENHOR 

Ser bem parecido 
Conta um missionário que, um dia, estava a rezar o breviário e um garoto espreitou a página e 

viu uma estampa com o Menino Jesus. 

- Oh, que lindo! É seu filho? 

- Não. Respondeu-lhe, a sorrir, o sacerdote - é meu irmão… 

- Ah, está bem. Mas olhe que ele não se parece nada consigo. 

- Pois é - Pensou aquele missionário - durante toda a minha vida não faço outra coisa do que 

procurar ficar parecido com Ele. 

Ainda hoje faz-se ouvir a mesma voz de Deus: Tu és meu filho muito amado. Nós somos da 

mesma Família de Cristo. E como diz a sabedoria popular quem sai aos seus não degenera. 

Através do Batismo cada um torna-se parecido com Cristo. Ele deixou-se batizar para Se 

identificar connosco e para santificar aquelas águas pelas quais um dia havíamos de passar. 

Agora é tempo de nos tornarmos parecidos com Ele, nas palavras, nas obras, na vida e no 

caminhar. É por isso que rezamos nesta Festa do Batismo do Senhor: já que Cristo se manifestou 

aos homens na realidade da nossa natureza, que saibamos reconhecê-lo exteriormente semelhante 

a nós para sermos por Ele interiormente renovados. 

Precisamos muito de alguém que seja em tudo parecido com Cristo. 

Pe. José David Quintal Vieira, scj 
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MEDITAR 
 

Coisas a não conservar...  
 

"Sempre perdoei a todos os que ofenderam. Mas conservo a lista..." 

 

Perdoar só é perdoar, quando perdoa! 

Perdoar não pode ser uma amostra... 
 

Nem tão pouco ser cobrador… 

 

Perdoar não liga com tomar nota 

Nem com a expressão "um dia"! 

Perdoar é agora 

E de verdade 
 

Sabemos que perdoamos quando (nos)  construímos 

Quando no coração temos inscrito amor pelo outro e por nós mesmos! 
 

Acredito que isto é perdoar 

E que o resto são tudo falsas amostras! 
 

Perdoar também se pode dizer desobrigar... 

(...ou se preferirem amar ou libertar...) 
 

 

(O desenho é de Jean-Jacques Sempé. Aconselho a procurarem as obras deles, onde é possível 

viajar e descobrir muitas coisas caricatas...) 

 
Ana Ascensão in Derrotar Montanhas 
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O MAIOR 

O novo diretor da fábrica de têxteis chegou no seu automóvel de luxo e entrou 

nas dependências sem cumprimentar ninguém. 

Mandou em seguida chamar o representante dos trabalhadores e disse: 

- Eu sou a partir de hoje o novo diretor. Quando assumo a direção de uma 

empresa, quero que ela funcione. Transmita isto a todo o pessoal. 

O representante dos trabalhadores respondeu: 

- Senhor diretor, vamos os dois porque assim o efeito será melhor. Além 

disso, os operários ficarão a conhecer o seu novo diretor. 

O homem, que tinha tanta inexperiência como arrogância, desceu até à secção 

de trabalho e disse: 

- Como acabais de saber, eu sou o novo diretor. Quando dirijo uma fábrica, eu 

faço-a funcionar e render. 

Imediatamente os teares pararam e os trabalhadores cruzaram os braços. O 

mais atrevido tomou a palavra: 

- Senhor diretor, continue. Faça a fábrica trabalhar e render! 

Consta que o novo diretor aprendeu a lição. Precisava de conquistar a simpatia 

e amizade dos operários, porque sem eles não havia produção. 

 In  Alegre manhã de Pedrosa Ferreira 

CONTO (433) 

INFORMAÇÕES 

REUNIÃO DE CATEQUISTAS 

Paróquia de Santa Bárbara - Manadas, na quarta feira às 20 horas 

Biscoitos - quinta feira às 20 horas 
 

RECEITAS 

Fajã dos Vimes 

Cortejo de oferendas e Natal 948,84€ 

Ofertas 89,50€ 

Rendas 378 € 

Calheta 

Cortejo de oferendas 333,10 € 

Portal 

Cortejo de oferendas 803,00 € 
 

CLÍNICA DA CASA DO POVO DA RIBEIRA SECA 

A Clinica Dentária da Ribeira Seca informa que a D.ra Cátia Reis, médica 

dentista, estará a dar consultas nos de 23 a 30 de janeiro de 2013. As marcações 

podem ser feitas através do nª 962577473. 
 

CLÍNICA DOS BOMBEIROS DA CALHETA 

A Direção da Associação dos Bombeiros Voluntários da Calheta informa que 

estará na Clínica da Instituição o Dr. Carlos Aguiar, oftalmologista, no dia 15 de 

janeiro de 2013. Informa que virá acompanhado da ótica Flores. As marcações 

podem ser feitas para os n.os: 295460110 ou 295460111 

http://derrotarmontanhas.blogspot.pt/2013/01/coisas-nao-conservar.html

