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EUCARISTIAS
DIAS

De 31 de dezembro 2012 a 6 de janeiro de 2013

HORA

LOCAL

17h00

Rib.ª do Nabo - Er.da S.to António

17h30

Rib.ra da Areia (Exposição do Santíssimo às 16h30)

18h00

Velas - Fajã dos Vimes - Portal

10h00

Manadas

10h30

Beira - Norte Pequeno

11h00

Biscoitos (Cortejo de oferendas)

11h30

Velas - Norte Grande

12h00

Calheta - Ribeira Seca

12h30

Urzelina - Santo António

13h00

Loural (cortejo de oferendas)

Quarta

19h00

Ribeira Seca

Parentes de João Sabino Ávila

Quinta

19h00

Ribeira Seca

Manuel Matos e Serafim Matos

Sexta

19h00

Ribeira Seca

Maria Sousa e Rosa Matias

17h00

Rib.ª do Nabo - Er.da S.to António

17h30

Rib.ra da Areia

18h00

Velas - Fajã dos Vimes - Portal

10h00

Manadas (Cortejo de oferendas)

10h30

Beira - Norte Grande

11h00

Biscoitos

11h30

Velas - Norte Pequeno

12h00

Calheta - Ribeira Seca (Cortejo de oferendas nas 2 paróquias)

12h30

Santo António

14h00

Urzelina (cortejo de oferendas)

Segunda

1 de
JANEIRO

Sábado

Domingo

INTENÇÕES

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

BOLETIM INTERPAROQUIAL ANO XII

SERIE II

Nº 569 30. 12. 2012

NOVO ANO
Um novo ano começa.
12 meses de esperança
52 semanas de uma peregrinação pelos caminhos da vida
365 dias para um recomeço constante.
É uma nova oportunidade que nos é dada pelo nosso Deus
É no acolhimento de cada instante que nos sentimos mais
envolvidos pelo nosso Deus. E que mais surpreendidos somos pela
surpresa do Seu Amor.
Que seja um tempo de paz
Que seja um ano novo e de coisas novas.
Que a fraternidade anime o nosso dia a dia.
Que saibamos ser mensageiros de uma vida digna e alegre.
Que sejamos atentos aos outros e à presença de Deus em nossas
vidas.
Que sejamos mais comprometidos com a construção de um
mundo melhor onde todos se sintam bem e acolhidos.
Que a mensagem que transportamos seja de felicidade e de
amor.
Que o perdão seja quotidiano e dado sem limites.
Neste Ano da Fé queiramos aprofundar a nossa vivência de
amor para com o nosso Deus.
Que a Sua Palavra nos oriente e ajude na vida.
Contamos Contigo, Senhor, para concretizar os nossos sonhos de
uma vida alegre e feliz.
Vida em que damos as mãos na dança contínua da fraternidade.
Vamos confiar na presença amiga e acolhedora de Deus durante
o ano de 2013.

VOTOS de
BOM E FELIZ ANO
2013
http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com
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CONTO (431)

SOLENIDADE DA SAGRADA FAMÍLIA
Família em oração
A porta que dá para a Basílica da Natividade, em Belém, é pequena e tão baixa que só se pode
entrar curvando-se à altura de uma criança. O guia explica que foi construída assim para evitar a
entrada de intrusos, de animais que na altura abundavam por ali.
Esta porta é uma lembrança e um convite:
Lembra que o Natal é o abaixar-se do Altíssimo que visitou o seu povo, fazendo-se tão pequeno,
à medida da nossa estatura.
É também um convite a pôr-se numa posição de pequeno: Se não vos tornardes como crianças
não entrareis no Reino dos Céus. Todo aquele que por esta porta entra, humilha-se e ajoelha-se.
Esta atitude de oração é o efeito da contemplação da Sagrada Família. Toda ela está em oração.
A Virgem Maria, segundo a tradição, está de joelhos. São José igualmente recolhido e o Menino,
de braços abertos, oferece a Deus Pai a oração de toda a Família. Os pastores que acorreram,
prostram-se aos pés de Jesus e regressando cantavam os louvores do Senhor. Até mesmo os
Anjos entraram neste clima de oração, dando glória a Deus.
Ao celebrarmos a Sagrada Família somos envolvidos neste clima de oração. Se o presépio não
nos leva à oração, se não nos une a Deus e aos irmãos, para que é que Jesus nasce!
Pe. José David Quintal Vieira, scj

MEDITAR
MENSAGEM DA CRIANÇA
Dizes que sou o futuro:
Não me desampares no presente.
Dizes que sou a promessa do bem:
Não me confies o mal.
Dizes que sou a luz dos teus olhos:
Não me abandones às trevas.
Não espero somente o teu pão:
Dá-me luz e entendimento.

GOSTO DE TI
Um pai tinha aprendido que muitos conflitos se resolvem à mesa de um
restaurante. Por isso, algumas vezes tinha levado a sua filha mais velha para uma
conversa especial. Começaram por pedir o que desejavam comer e beber.
Quando chegou o momento mais oportuno, o pai disse-lhe:
- Inês, quero que saibas que gosto de ti e que, para mim e para a tua mãe, tu és
verdadeiramente especial. Rezamos sempre por ti. E agora, que estás a crescer e te
tornas cada vez mais uma rapariga formidável, sentimo-nos orgulhosos por sermos os
teus pais.
Depois do pai ter pronunciado estas palavras, a menina ficou em silêncio.
Pousou o garfo e estendeu a mão para a apoiar no braço do pai, imobilizando-o:
- Espera , pai, espera…
O pai pousou também o garfo e explicou de novo à filha porque é que ele e a
mãe a amavam e estimavam. Depois pegou de novo no garfo. Mas pela segunda vez,
e depois uma terceira e uma quarta, foi sempre imobilizado pelas mesmas palavras:
«Espera, pai, espera…»
Naquela noite, o pai não conseguiu comer muito, mas a menina, ao chegar a
casa, correu ao encontro da mãe e disse-lhe:
- Sou uma filha muito especial, mãe. Foi o pai quem mo disse.
In Bom dia, alegria de Pedrosa Ferreira
INFORMAÇÕES
EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO
No dia 31 de dezembro, haverá Exposição do Santíssimo na Ribeira da Areia
a partir das 16h30, seguindo-se a eucaristia às 17h30.

Não desejo tão só a festa do teu carinho:
Suplico-te que com amor me eduques.
Não te rogo apenas brinquedos:
Peço-te bons exemplos e boas palavras.

CONCERTO MUSICAL NA MATRIZ DA CALHETA
No dia 4 de janeiro, na igreja Matriz da Calheta (sexta-feira) pelas 20h30, haverá um
concerto de Ano Novo, com coro e orquestra.
CLÍNICA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA CALHETA
A Direção da Associação de Bombeiros Voluntários da Calheta informa que estará na sua
clínica a Dr. ª Maria Graça Almeida especialista em Ginecologia – Obstetrícia, no dia 8 de
janeiro de 2013.
Informa que a Sr.ª Dr.ª Sílvia Dionísio, Médica Dentista, se encontra ao serviço nas
seguintes datas: 7 de janeiro a 1 de fevereiro de 2013
Informa que a Dr. ª Alexandra Dias, Pediatra, estará na sua clínica nos dias 8 e 9 de março
de 2013
As eventuais interessadas podem fazer as suas marcações para os números 295 460 110 /
295460111.

Não sou simples ornamento do teu carinho:
Sou alguém que bate à porta em nome de Deus.
Ensina-me o trabalho e a humildade,
O devotamento e o perdão…
Compadece-te de mim, orienta-me
Para que eu seja bom e justo:
Corrige-me enquanto é tempo,
Ainda que eu sofra…
Ajuda-me hoje
Para que amanhã eu não te faça chorar!
Euclides de Bastiani

GRUPO DE REIS
O Grupo de Reis dos Finalistas da escola da Calheta estão a cantar aos Reis: Começaram
nos Biscoitos e depois vão pela Calheta, Ribeira Seca e Norte Pequeno. Agradecem o
acolhimento que lhes for dado.

