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EUCARISTIAS
DIAS

De 7 a 13 de outubro de 2019

HORA LOCAL

INTENÇÕES

Segunda

19h00

Ribeira Seca

Ernesto Vitorino Amaral e Familiares Defuntos

Terça

18h00

Calheta

Emília Umbelina da Silva (7º Dia)

18h00

Velas - Er.da de S.to António - Santo António
Fajã dos Vimes

10h00

Norte Grande - Manadas

10h30

Beira

11h00

Norte Pequeno - Biscoitos

11h30

Urzelina

12h00

Calheta

15h00

Ribeira Seca (Festa de Nª S.ª do Rosário)

19h30

Velas (Missa e procissão de Velas)

Sábado

Domingo

PENSAMENTO DA SEMANA
O QUE NOS IMPEDE DE SERMOS HUMILDES...
É o medo da rejeição que nos impede de sermos humildes.
É o medo de sermos insuficientes que nos põe a tentar
ser o que não somos. Isso vê-se na preocupação
excessiva com o que fazemos, possuímos, mostramos,
parecemos diante dos outros. E, assim, perdemos a
humildade. Ou seja, perdemos o contacto com a nossa
própria riqueza - essa em que cada um é único.
Portanto, o primeiro passo é resgatar o contacto com a
nossa essência. Ela nos fará recuperar o dom da alegria
e do entusiasmo - e, sem esforço, teremos perdido de
vista o medo da rejeição.
João Delicado

ZONA PASTORAL CENTRO

Beira - Calheta - Manadas - Norte Grande - Norte Pequeno - Ribeira Seca - Stº António - Urzelina - Velas

Pe. Manuel Santos T eles. 295416484 Telm. 917633096 e-mail: padrema@mail.telepac.pt
Pe. António Azevedo T elef. 295414152 Telm. 918996189
Pe. Alexandre Medeiros T elef. 295416671 Telm. 926650057 e-mail: padrecorvo@gmail.com
Pe. Ruben Pacheco T elm. 911125466 e-mail : perubenpacheco@gmail.com

BOLETIM INTERPAROQUIAL ANO XIX SERIE II
Nº 922 06. 09. 2019
TALVEZ PRECISE APENAS DE CHORAR
O mundo parece estar cheio de pessoas felizes,
de famílias perfeitas, pessoas realizadas nas suas
profissões e com imensos projetos encantadores. Dizem
que não têm problemas nem fracassos, apenas desafios e
oportunidades! Enfim, estão mesmo bem! Ou mesmo
mal…
Talvez isto seja uma forma de cortar as ligações
humanas? Afinal, quem não finge desta forma, fica de parte. Quem, por outro lado,
faz parecer que a sua vida é mesmo assim, faz dessa sua mentira a sua sentença de
solidão.
Todos sofremos, todos choramos. Uns mais do que outros, uns para o exterior,
outros no seu íntimo. Mas encontrar alguém com quem possamos chorar é descobrir
um tesouro.
Chorar parece para muitos o sinal da derrota e ninguém parece gostar dos
derrotados.
Na verdade, para ultrapassar os maus momentos da vida, e alguns chegam a
durar anos, é essencial ter alguém com quem chorar. Alguém capaz de estar perto de
nós, quando estamos longe de estar no nosso melhor, e de nos ouvir, mesmo que
aquilo que dizemos possa não ser nem tão lógico, agradável ou lúcido quando
desejariam escutar.
Quando, para além de todas as outras dores, se sente o espinho do desamor
cravado na carne… dói. Muito. Chorar ajuda. Chorar liberta um pouco.
As lágrimas libertam tanto quanto as confissões. Mas nem umas nem outras
têm o mesmo sentido se se derem no abandono.
Alguns contam com a presença pressentida dos que já lhes morreram. Até
porque, ao que parece, os vivos têm sempre coisas para fazer, e muito importantes.
Na verdade, não têm, mas encontram nas suas tarefas, excelentes desculpas para não
fazerem o que devem.
Será que eu estou disponível para ajudar alguém garantido que não estará
sozinho quando estiver a chorar?
Somos todos fracos com força, ou fortes que por vezes falham, precisamos
todos uns dos outros.
É o amor que nos faz ser quem somos, pela capacidade que nos dá em nos
complementarmos e lutarmos contra a solidão que nos divide e derrota.
Quanto desamor e inveja há no mundo ao ponto de deixarmos outras pessoas,
iguais a nós, abandonadas, da mesma forma como nós nunca desejaríamos estar… há
até aqueles a quem a vida já secou as lágrimas, por quem já ninguém chora… são
como que invisíveis.
Corações esfomeados e sem abrigo, para quem um amigo seria mais do que
um banquete e um palácio.

José Luís Nunes Martins (Adaptado)

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com
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SALMO
Oh Deus, meu Senhor e meu Dono,
minha Vida e minha Paz,
minha Única riqueza,
vai-me empurrando por estas veredas da OrAcção de Jesus.

Não To sei dizer nem pedir de outra maneira,
mas quero em mim essa Energia que transfigura todas as coisas,
essa tal “apenas uma coisa” que faltava
e ficou sempre a faltar ao sem-nome do Evangelho…
Queria poder derramar a minha vida num segundo por Ti,
como água que se dá no alto de uma rocha e escorre.
Mas as coisas não são assim,
porque mesmo que a oração se faça de poesia,
a vida faz-se de fidelidade!
E essa é tarefa que ainda só agora me começa a calejar as mãos…
in Salmos para o Terceiro Milénio 2, 2010

Ano
1º ano

Ano de Catequese 20119/2020 RIBEIRA SECA
Catequistas
Dias
Filomena Oliveira
Segunda - feira às 16h30

2º ano
3º ano
4º ano
5º ano
6º ano
7º ano
8º ano
9º ano
10º ano

Alexandrina Enes
Elisabete Silveira
Laudelina Brasil
Susana Ávila
Fátima Homem
Graciete Alves
Elisete Silveira
Ana Azevedo
Pe. Alexandre Medeiros

5º ano
6º ano
9º ano
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INFORMAÇÕES

MEDITAR

Ano
1º ano
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Segunda - feira às 16h30
Segunda - feira às 16h30
Terça - feira às 16h30
Terça - feira às 17h30
Terça - feira às 17h30
Quarta - feira às 17h30
Terça - feira às 17h30
Quarta - feira às 17h30
Quarta- feira às 17h30

Ano de Catequese 2019/2020 NORTE GRANDE
Catequistas
Dias
Gorete
Domingo depois da missa
Rosa
Luísa
Gina

Quinta –feira depois da escola
Domingo depois da missa
Domingo depois da missa

ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
MANADAS - 5ª feira, 10 de outubro, das 10 horas às 11 horas,
seguindo-se a celebração da Eucaristia.
RIBEIRA SECA - 5ª feira, 10 de outubro, das 117:30 horas às 19
horas, seguindo-se a celebração da Eucaristia.

CLÍNICA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA CALHETA
A Direção da Associação de Bombeiros Voluntários da Calheta
informa que estará na Clínica da Instituição a Dr.ª Renata Gomes,
Cardiologista, 7 de outubro; Dr. Brasil Toste, Otorrinolaringologista, em
outubro; Dr.ª Maria Graça Almeida, Ginecologista e Obstetra, no dia 22 de
outubro.
Os interessados podem fazer as suas marcações para os números 295
460 110/ 295460111.

FESTAS DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
FAJÃ DA RIBEIRA D’AREIA
Tríduo - Dia 10 e 11 de outubr o, missa às 19h30.
Dia 12 missa às 19h30 seguida de Procissão de Velas.
Festa - DIA 13 de outubr o, missa às 13 hor as seguida de Pr ocissão.
BISCOITOS - DIA 11 - Missa às 19h30 seguida de Pr ocissão de Velas até à
escola.
MANADAS - DIA 12 - Às 19h30 Pr ocissão de Velas, da Er mida de Santa
Rita para a Igreja Paroquial, seguida de missa.
URZELINA - DIA 12 - Às 19h30 missa seguida de Pr ocissão de Velas.
VELAS - DIA 13 - Às 19h30 missa seguida de Pr ocissão de Velas.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
RIBEIRA SECA
Tríduo - dias 8, 9 e 10 de outubro, missa às 19 horas.
Confissões - 5ª feira, 10 de outubro das 17h30 às 19 horas.
Festa - dia 13 de outubro com Eucaristia às 15 horas seguida de procissão.

