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EUCARISTIAS  De 4 a 10 de junho de 2018 

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 

 

Sábado 
 

17h00 Manadas - Rib.ª do Nabo 

18h00 Biscoitos  - Velas  

18h30 Santo António 

19h00 Norte Pequeno  

Domingo 

10h00 Norte Grande 

10h30 Beira 

11h00 Calheta 

11h30 Velas 

12h00 Ribeira Seca  

12h30 Beira 

CRIANÇAS E PEDRAS 
 

Uma história sobre Deus, : 
Era uma vez uma criança. Uma criança que tentava levantar 
uma pedra. Porém, e apesar do seu esforço, nem sequer a 
conseguia mexer. 
O pai, que a observava já há algum tempo, disse-lhe 
finalmente: 
- Ouve, tens a certeza de que estás a usar toda a tua força? 
- Sim, tenho - respondeu o filho. 
- Não estás não. É ainda não me pediste para te ajudar - disse-lhe o pai. 
Que é como quem diz: «Façamos o pouco que nos toca a nós realizar, mas façamo-lo. 
Depois entreguemos o resto a Deus, que nos ama com amor infinito."  
 

Henrique Manuel, in Mas Há Sinais... 

PENSAMENTO DA SEMANA 

FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA RIBEIRA SECA 
 

Tríduo preparatório nos dias 6, 7 e 8 de junho com missa às 19h00. 

Festa no dia 10 de junho com a Eucar istia às 12 horas e celebração das 

festas da Primeira Comunhão e Profissão de Fé seguidas de procissão. 

 

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com 

Deus é como uma criança que brinca 
 
«Quando a Beata Umiliana de'Cerchi jazia 

no seu leito por causa da doença, eis que uma criança de 
quatro anos ou pouco menos, de rosto belíssimo, se 
entregava à brincadeira precisamente na sua cela, diante 
dela. Quando a viu, experimentou grande alegria, 
acreditando que fosse um mensageiro do sumo Rei. 

  
Dirigindo-lhe a palavra, disse: "Caríssimo 

menino, não sabes fazer mais nada a não ser brincar?". E 
a criança: "Que mais quer que faça?". A Beata Umiliana: 
"Desejo que tu me digas alguma coisa de belo sobre 
Deus". E a criança responde: "Acha que é bom e acertado que alguém fale de si 
próprio?"» (Ir. Vito da Cortona). 

  
Esta deliciosa narrativa está presente na "Vida da Beata Umiliana 

de'Cerchi" (1219-46), escrita pelo Ir. Vito da Cortona e recolhida no volume 
Escritoras místicas italianas (1988). 

  
A mística acredita que naquele pequenino se esconde um anjinho, 

todavia é o próprio Deus que escolhe representar-se não só numa criança, mas numa 
criança que brinca. 

  
Não nos esqueçamos que já no livro bíblico dos Provérbios (8, 30-31) a 

Sabedoria divina era representada como uma jovem que brincava no horizonte do 
mundo, deliciando-se e divertindo-se. 

  
É sugestivo este apelo a reencontrar a capacidade de sorrir e o gosto 

da serenidade como dons divinos. Nas pequenas coisas pode aninhar-se uma centelha 
de felicidade superior a certos prazeres freneticamente perseguidos. 

  
Até o sábio bíblico Qohélet repete sete vezes no seu livro que é 

necessário saber colher os pequenos frutos de alegria disseminados numa existência 
amarga e obscura. 

  
Deus espera-nos, por isso, não tanto nas grandiosas epifanias de luz 

(embora por vezes aconteça também assim) mas no jogo quieto e sereno de uma 
criança, ou seja, na simplicidade, na pureza, no dia a dia. Um Deus que sorri e se 
alegra de modo límpido e normal. 
  

P. (Card.) Gianfranco Ravasi 

BOLETIM  INTERPAROQUIAL  ANO XVIII   SERIE II   Nº 852   03. 06. 2018  

http://abrigodossabios-paulo.blogspot.com/2009/04/criancas-e-pedras.html
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MEDITAR 
SER CRIANÇA 

 

Ser criança é ser feliz! 
É falar o que pensa  
Sem pensar no que diz. 
É assim de nascença, 
Sendo eterno aprendiz! 
 
É ser simples e bondoso, 
É ter o dom de amar 
E sempre ser carinhoso, 
É gostar de brincar 
E brincar bem gostoso! 
 
É ser bem inteligente 
Aprendendo tudo que vê. 
E não sendo experiente 
Tudo que ele quer 
É ser criança eternamente! 
 
É não ter ódio no coração, 
É para o bem dizer sim 
E para o mal dizer não, 
É querer tudo e enfim 
É viver com paixão! 
 
É ter fé e esperança, 
É ser grande sendo pequeno, 
É ter a fala mansa 
Quando quer ganhar terreno  
No mundo de ser criança 
 

Valdemi Teixeira 

IX DOMINGO COMUM 
A liturgia do 9.º Domingo do Tempo Comum convida-nos a refletir sobre a celebração do Dia do 
Senhor, sábado para os judeus, domingo para os cristãos, fazendo memória da ação criadora e 
redentora de Deus para com o seu Povo. 
A primeira leitura recorda-nos o preceito do terceiro mandamento, de guardar o sábado para o 
santificar, sugerindo que seja um dia que exprime a unidade do Povo que celebra a ação 
libertadora de Deus, sem qualquer tipo de desigualdades. 
O Evangelho, retomando a mesma temática, mostra que, quando se faz uma interpretação 
demasiado rigorista dos preceitos da Lei, ela deixa de cumprir a sua missão de estar ao serviço do 
homem de cada tempo. Jesus convida-nos, por isso, a posicionar-nos ao serviço dos necessitados, 
tendo em conta que o Dia do Senhor foi feito para o homem, não para fazer do homem um 
escravo. É um convite a vivermos não do preceito, mas da Lei que assumimos no nosso coração. 
A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de ardor apostólico de São Paulo, para quem ser 
evangelizador equivale a ser prolongamento da vida de Cristo que deve ser visível naqueles que a 
anunciam. Apesar das fragilidades humanas, a mensagem evangélica não fica comprometida, 
porque é um tesouro precioso, sinal de que a obra evangelizadora é obra do poder de Deus. 

Dehonianos 
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INFORMAÇÕES 
 

REUNIÃO PARA A 1ª Comunhão e Comunhão Solene 

A reunião para a preparação das festas da 1ª Comunhão e Profissão de Fé, da 

Ribeira Seca, será no dia 6 de junho após o Tríduo. 

 

FESTA DE SANTO ANTÓNIO - Rua de Baixo - Calheta 

No próximo dia 16 de junho haverá a Festa de Santo António, na Ermida da 

Rua de Baixo, com Missa às 19h30 seguida de procissão e distribuição das 

merendeiras. Depois haverá o tradicional arraial. Venha passar uma tarde e noite 

diferente. 

 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA 

A festa que costuma ser realizada no Lar de Idosos da Santa Casa da 

Misericórdia da Calheta, ficou adiada para o dia 7 de setembro. Oportunamente será 

divulgado o programa. 

 CONTO (653) 

O Principal 

Conta a lenda que uma mulher pobre com uma criança ao colo, passava diante 

de uma caverna quando escutou uma voz misteriosa que lá de dentro lhe dizia: "Entre 

e apanhe tudo o que você desejar, mas não se esqueça do principal. Lembre-se, 

porém, de uma coisa: Depois de você sair, a porta fechar-se-á para sempre. Portanto, 

aproveite a oportunidade, mas não se esqueça do principal..." 

A mulher entrou na caverna e encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro 

e pelas joias, pôs a criança no chão e começou a juntar, ansiosamente, tudo o que 

podia no seu avental. A voz misteriosa disse novamente: "Você só tem oito minutos." 

Esgotados os oito minutos, a mulher carregada de ouro e pedras preciosas, 

correu para fora da caverna e a porta fechou-se... Lembrou-se, então, que a criança 

ficara lá e a porta estava fechada para sempre! 

A riqueza durou pouco e o desespero, sempre. O mesmo acontece às vezes, 

connosco. Temos uns oitenta anos para viver neste mundo, e uma voz sempre nos 

adverte: "Não se esqueça do principal!" E o principal é Deus, o Amor, os valores 

espirituais, a família, os amigos, a vida! 

Mas a ganância, a riqueza, os prazeres materiais fascinam tanto que o 

principal vai ficando sempre de lado... Assim, esgotamos o nosso tempo aqui, e 

deixamos de lado o essencial: Os tesouros da alma! 

Que jamais nos esqueçamos que a vida neste mundo, passa rápido e que a 

morte chega inesperadamente. E quando a porta desta vida se fechar para nós, de 

nada valerão as lamentações. Portanto, que jamais te esqueças do principal! 

Autor desconhecido 

http://abrigodossabios-paulo.blogspot.com/2007/12/o-principal.html

