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EUCARISTIAS

De 26 de Outubro a 1 de Novembro de 2009

DIAS

HORA

LOCAL

INTENÇÕES

Segunda

18h00

Calheta

Maria Angelina Silveira Brasil da Cunha

Quarta

18h00

Biscoitos

Maria Amélia Silva

Quarta

19h00

Norte Pequeno

Maria Carmina Oliveira (7º dia)

Sábado

da

to

17h00

Er. S. António - Rib.ª da Areia

18h00

Portal - Fajã dos Vimes - Rib.ª do Nabo

10h00

Norte Grande - Santo António - Manadas

Domingo 11h00

Norte Pequeno - Biscoitos - Beira

12h00

Calheta - Ribeira Seca - Urzelina

PENSAMENTO DA SEMANA
“Na vida temos necessidade de alguém que nos faça fazer aquilo que podemos. E
é isto que faz o Amigo.”
Emerson
“Não podemos ser bons na maneira de ser se não o formos no
coração.”
Charles Dickens
“A função correcta de um amigo consiste em apoiar-te
quando erras. Infelizmente a maior parte das pessoas só está
do teu lado enquanto permaneceres no caminho certo.”
Mark Twain
“A paz vem de dentro de ti próprio, não a procures à tua
volta.”
Buda

BOLETIM INTERPAROQUIAL ANO VIII

SERIE II

Nº 403 25. 10. 2009

NÃO BASTA QUERER
Muita gente quer atingir a meta sem ter saído
do ponto de partia. O importante não é apenas sonhar
com um meta, mas decidir-se a dar o primeiro passo.
Pôr-se a caminho.
- Querem chegar a ser alguma coisa na vida
sem terem optado por grandes e belos ideais.
- Querem desenvolver uma personalidade forte
mas vivem amarrados ao que os outros irão dizer.
- Querem a paz interior e a paz no mundo inteiro,
mas buscam a agitação e ruído, fomentam a guerra.
- Querem saborear a alegria de se sentir amados,
mas não dão o primeiro passo para ir ao encontro do outro.
- Querem ser ouvidos sempre que tomam a palavra,
mas não sabem escutar atentamente os outros.
- Querem viver saudáveis no corpo e no espírito,
mas envenenam o corpo e a mente em vícios.
- Querem ser felizes, muito felizes, aqui e agora,
mas nada fazem para tornar os outros felizes.
- Querem que sejam respeitados os seus direitos,
mas não se querem recordar dos seus deveres.

ZONA PASTORAL CENTRO

- Querem que o mundo seja cada vez melhor,
mas nada fazem para melhorar o mundo à sua volta.
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XXX DOMINGO COMUM

CONTO (277)

A liturgia do 30º Domingo do Tempo Comum fala-nos da preocupação de Deus em que o
homem alcance a vida verdadeira e aponta o caminho que é preciso seguir para atingir essa meta.
De acordo com a Palavra de Deus que nos é proposta, o homem chega à vida plena, aderindo a
Jesus e acolhendo a proposta de salvação que Ele nos veio apresentar.
A primeira leitura afirma que, mesmo nos momentos mais dramáticos da caminhada histórica de
Israel, quando o Povo parecia privado definitivamente de luz e de liberdade, Deus estava lá,
preocupando-se em libertar o seu Povo e em conduzi-lo pela mão, com amor de pai, ao encontro
da liberdade e da vida plena.
A segunda leitura apresenta Jesus como o sumo-sacerdote que o Pai chamou e enviou ao mundo
a fim de conduzir os homens à comunhão com Deus. Com esta apresentação, o autor deste texto
sugere, antes de mais, o amor de Deus pelo seu Povo; e, em segundo lugar, pede aos crentes que
“acreditem” em Jesus – isto é, que escutem atentamente as propostas que Ele veio fazer, que as
acolham no coração e que as transformem em gestos concretos de vida.
No Evangelho, o catequista Marcos propõe-nos o caminho de Deus para libertar o homem das
trevas e para o fazer nascer para a luz. Como Bartimeu, o cego, os crentes são convidados a
acolher a proposta que Jesus lhes veio trazer, a deixar decididamente a vida velha e a seguir Jesus
no caminho do amor e do dom da vida. Dessa forma, garante-nos Marcos, poderemos passar da
escravidão à liberdade, da morte à vida.

O ALFORGE

TEMA

(Dehonianos)

MEDITAR
DO OUTRO LADO DE MIM
Do outro lado de mim
tenho um encontro com outro.
Do outro lado de mim
com um desconhecido:
Ele és tu, sou eu, é nosso.
Vai vir e eu espero-o.
Tem olhos de rio.
Não mede o tempo
quando põe tudo às avessas.
As estrelas têm um jardineiro
que me dirá onde mora.
Esperarei debaixo da figueira
e ninguém sabe quando virá.
Vai vir como a fome.
Não nasceu numa igreja.
Serve a paz como vinho
e cada qual bebe à vontade.
Vai vir ao cair da noite,
criança de palha,
criança de areia.
Vem sempre pela calada.
Entra sempre pelo estábulo.
Ele és tu, sou eu, é nosso...
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Este episódio aconteceu, evidentemente, no tempo em que os animais falavam.
O macaco, todo vaidoso, disse:
- Tenho quatro patas que são uma maravilha. Saltito de um lado para o outro. Não sou
como o urso, um animal feio.
O urso, orgulhoso, respondeu:
- Eu vejo-me forte e bem proporcionado. Não sou como o elefante, aqui ao meu lado,
que é um verdadeiro monstro.
O elefante ouviu tudo isto e disse:
- Eu sinto-me forte, sólido, como um rei. Horrosa é a girafa, com aquele pescoço tão
comprido.
A girafa apenas se limitou a dizer:
- Sou alta e esbelta, e não como a formiga que é rasteira e insignificante.
A formiga disse sorridente:
- Eu, comparada com um mosquito, sou uma verdadeira rainha.
E assim continuaram, defendendo cada qual a sua superioridade.
Um homem que assistia à conversa, interveio para dizer a todos os animais:
- Sois como as pessoas. Só tendes olhos para ver as vossas qualidades e os defeitos
dos outros.
In TUTTI FRUTI de Pedrosa Ferreira

INFORMAÇÕES

J. Debruynne in nascer

FORMAÇÃO BÍBLICA
Temos assistido a uma troca de palavras entre
a igreja e o escritor José Saramago. Uma das razões
desta questão é o desconhecimento da Bíblia. Saber a
época em que foi escrita. A linguagem que ela
contém. O que são géneros literários. A própria
função da Bíblia. Como a devo usar e com a devo ler.
O que posso nela procurar e encontrar.
E de facto, são muitas as interrogações que se colocam à Bíblia e sobre as
quais devemos estar atentos e, mais do que isso, procurar a nossa formação séria e
sincera, sem preconceitos .
Para nos ajudar em algumas questões relacionadas com o “SACERDÓCIO NA
BÍBLIA”, desloca-se à nossa ilha o Dr. Teodoro Medeiros, professor no Seminário de
Angra, ele estará entre nós de 3 a 6 de Novembro para fazer um curso Bíblico de dois
dias.
Nos dias 3 e 4 de Novembro estará na Cáritas de Santa Catarina, na Calheta,
das 20 às 22 horas e nos dias 5 e 6 de Novembro estará no Salão Paroquial da
Urzelina, das 19 às 21 horas.
Os párocos têm fichas de inscrição e pedimos a quem quiser participar para se
inscrever para sabermos com quantas pessoas podemos contar.

