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EUCARISTIAS  De 8 a 14 de outubro de 2018 

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 

Segunda  
18h00 Biscoitos Maria Belmira Oliveira (7º Dia) 

19h00 Ribeira Seca Ernesto Vitorino Amaral e seus defuntos 

Terça  19h00 Ribeira Seca José Faustino Gregório e seus pais 

Quarta 19h00 Ribeira Seca Francisco Alvarino Amaral 

 

Sábado 
 

17h00 Rib.ª do Nabo 

18h00 Santo António - Er.da de S.to António  

19h00 Ribeira Seca (Procissão de Velas) - Fajã dos Vimes - Velas 

Domingo 

10h00 Manadas - Norte Grande 

10h30 Beira 

11h00 Norte Pequeno  

11h30 Velas - Biscoitos 

12h00 Calheta - Ribeira Seca 

12h30 Urzelina  

  

Creio que verdadeiramente ateus 
não são os que negam Deus 
que não conseguem ver 
mas os que negam os homens 
que não conseguem deixar de ver. 
 
Creio que só podem tratar a Deus como Pai 
Os que tratam os homens como irmãos. 
Creio que em Jesus Cristo, 
Só é possível ir a Deus através dos homens. 
 

Pe. Leonel de Oliveira 

PENSAMENTO DA SEMANA 

 

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com 

Em outubro vive-se o mês do Santo Rosário 
No mês de outubro, a Igreja celebra o mês do Santo Rosário, uma 

oração querida por muitos santos ao longo da história e divulgada por São 
Domingos de Gusmão a pedido da Santíssima Virgem Maria. 

Segundo a história, antigamente romanos e gregos costumavam 
coroar com rosas as imagens que representavam os seus deuses, como 
símbolo da oferta dos seus corações. A palavra “rosário” significa “coroa 
de rosas”. 

Seguindo essa tradição, as mulheres cristãs que marcharam ao 
coliseu romano para serem martirizadas, usavam coroas de rosas nas suas 
cabeças, como símbolo da alegria e da entrega dos seus corações para ir ao encontro de 
Deus. Estas rosas eram recolhidas à noite pelos cristãos, que rezavam uma oração ou um 
salmo pelo eterno descanso dos mártires. 

A Igreja recomendou rezar este rosário recitando os 150 salmos de Davi, entretanto, 
só faziam isso as pessoas cultas, mas não a maioria dos fiéis. Diante dessa situação, sugeriu 
que aqueles que não sabiam ler, substituíssem os salmos por 150 Ave Marias, divididas em 
quinze dezenas. Este “rosário curto” era conhecido como “o saltério da Virgem”. 

Alguns séculos depois, exatamente no ano 1208, dizem que a Virgem Maria ensinou 
a São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores (dominicanos), a oração 
do Rosário. 

O santo espanhol estava no sul da França, lutando contra a heresia albigense. Um 
dia, na capela que estava em Prouille, implorou a Nossa Senhora que o ajudasse, pois sentia 
que não estava conseguindo quase nada. 

A Virgem apareceu-lhe segurando um rosário e ensinou-lhe a recitá-lo. Em seguida, 
pediu que o pregasse por todo o mundo, prometendo-lhe que muitos pecadores se 
converteriam e conseguiriam abundantes graças. 

São Domingos de Gusmão deixou a capela cheio de entusiasmo com o rosário na 
mão. E, efetivamente, levou-o por todas as partes e muitos albigenses voltaram à fé 
católica. 

Alguns anos depois, em 7 de outubro de 1571, aconteceu a batalha naval de 
Lepanto, quando o cristianismo foi ameaçado pelos turcos. Frente ao perigo iminente, 
alguns dias antes, o Papa São Pio V pediu aos fiéis que rezassem o rosário pedindo pelas 
forças cristãs. 

A história conta que o Pontífice estava em Roma, resolvendo alguns assuntos, 
quando de repente levantou-se e anunciou que sabia que a frota cristã havia triunfado. 
Ordenou que tocassem os sinos e organizassem uma procissão. Logo depois, os 
mensageiros chegaram anunciando a vitória. Em seguida, instituiu a festa de Nossa Senhora 
das Vitórias, em 7 de outubro. 

Um ano depois, Gregório XIII mudou o nome da festa para Nossa Senhora do 
Rosário e determinou que fosse celebrada no primeiro domingo de outubro (dia em que a 
batalha foi vencida). Atualmente, celebra-se a festa do Rosário em 7 de outubro e alguns 
dominicanos continuam comemorando esta festa no primeiro domingo do mês. 

O Santo Rosário foi a oração preferida de muitos santos e pontífices. Assim, em 
outubro de 2016, o Papa Francisco afirmou: “A oração do Rosário sempre me acompanha 
na minha vida; também é a oração dos simples e dos santos... é a oração do meu coração”. 
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XXVII DOMINGO DO TEMPO COMUM 
Um só coração 
O trecho do Evangelho deste domingo tem duas opções: uma forma longa e outra breve. 
Uma vez proclamei a parte que se refere à indissolubilidade do matrimónio, omitindo a 
longa, em que Jesus abençoa as crianças e as apresenta como modelo. No final, alguém veio 
ter comigo: 
– O Sr. Padre teve dificuldade em falar dos problemas do matrimónio, precisamente porque 
não leu a solução que Jesus apresenta a seguir. 
Prometi a mim mesmo nunca mais cortar as palavras de Jesus. Se necessário fosse, passaria a 
reduzir o tempo da homilia mas nunca o Evangelho. Segundo aquela senhora, o êxito do 
casamento consistia em aprender das crianças. 
Recordei então o que um autor dos nossos dias escreveu: "As crianças ensinam sempre a 
qualquer adulto três coisas: 
– A ficar satisfeito com pequenas coisas; 
– A estar sempre ocupado; 
– A lutar com todas as forças por aquilo que realmente deseja." 
Nesse dia rezei pelos esposos, para que na sua vida conjugal fossem capazes de viver 
satisfeitos, sem grandes exigências mútuas, a estarem sempre ocupados, pois o ócio é o pai 
de todos os vícios, e a lutarem sem desânimo por aquilo que sonham. 
Se toda a gente aprendesse assim das crianças, muitos dos seus problemas deixariam de 
existir. 

Pe. José David Quintal Vieira, scj  

Ano de Catequese 2018/2019 RIBEIRA SECA 

Ano Catequistas Dia 

1º ano Filomena Oliveira Segunda - feira às 16h30 

2º ano Alexandrina Enes  Sexta - feira às 16h30 

3º ano Elisabete Silveira Segunda - feira às 16h30 

4º ano Elisabete Brasil Segunda - feira às 16h30 

5º ano Susana Ávila Quinta - feira às 17h30 

6º ano Fátima Homem Segunda - feira às 17h30 

7º ano Graciete Alves  Quinta - feira às 17h30 

8º ano Elisete Silveira Segunda - feira às 17h30 

9º ano Ana Azevedo Segunda - feira às 17h30 

10º ano Pe. Alexandre Medeiros Quarta- feira às 17h30  

Ano de Catequese 2018/2019 BISCOITOS 

Ano Catequistas Dia 

1º ano Andreia Sousa e Ana Beatriz Botelho Dia a combinar 

2º ano Raquel Gomes Dia a combinar 

3º ano Anabela Santos e Patrícia Azevedo Dia a combinar 

4º ano Sandra Brasil e Paula Azevedo Dia a combinar 

5º ano Janice Mendonça Dia a combinar 

6º ano Marleen Rocha Dia a combinar 

7º ano Carolina Matos Dia a combinar 

8º ano Sandra Nascimento Dia a combinar 

9º ano Angelina Rocha Dia a combinar 

Carta Familiar                                                                              3 

INFORMAÇÕES 
 

ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
MANADAS - 5ª feira, 11 de outubro, das 10 horas às 11 horas, seguindo-se a 

celebração da Eucaristia. 

 

 

 

FESTAS DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  
 
FAJÃ DA RIBEIRA D’AREIA 
Tríduo - Dia  10 e 11  de outubro, missa às 19h30.  
     Dia 12 missa às 19h30 seguida de procissão de velas. 
 

Festa - DIA 13 de outubro, missa às 12 horas seguida de procissão. 
 

BISCOITOS - DIA 11 - Missa às 19h seguida de procissão de velas até à escola. 
 
MANADAS - DIA 12   - Às 19h procissão de velas  da Ermida de Santa Rita 
para a Igreja Paroquial seguida de missa. 
 
RIBEIRA SECA - DIA 13 - Missa às 19h seguida de procissão de velas até ao 
Passal. 
 

URZELINA - DIA 12 - Às 19h missa seguida de procissão de velas 
 

VELAS - DIA 13 - Às 19h missa seguida de procissão de velas 

Ano de Catequese 2018/2019 NORTE GRANDE 

Ano Catequistas Dia 

2º ano Conceição Domingo depois da missa 

4º ano Goreti Domingo depois da missa 

5º ano Luísa  Domingo depois da missa 

8º ano Rosa Domingo depois da missa 

 Ano de Catequese 2018/2019 Manadas 

ANO CATEQUISTAS DIA HORA LOCAL 

1º ano Dália Ávila Terça-feira 18:30 A combinar 

2º ano Elisa Soares Domingo 11h00 A combinar 

3º ano Teodora Sousa Segunda-feira 16h30 A combinar 

4º ano Manuela Ávila Quarta-feira 16:30 A combinar 

5º ano Teodora Sousa Domingo 11:00 A combinar 

6º ano Maria Adelaide Sábado 16:00 A combinar 

7º ano Maria Adelaide Domingo 11:00 A combinar 

8º ano São Silveira Quarta-feira 19:00 A combinar 

9º ano Manuela Ávila Sábado 16:00 A combinar 

10º ano Olga Afonso Domingo 11h00 A combinar 


