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EUCARISTIAS  De  17 a 23 de junho de 2013 

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 

Segunda 19h00 Ribeira Seca Almas do purgatório, a pedido de João Sabino 

Terça  19h00 Ribeira Seca Deodato Ferreira da Cunha 

Quarta 18h00 Ribeira Seca Manuel Custódio Vieira 

Quinta 19h00 Ribeira Seca José Gonçalves e familiares falecidos 

 

Sexta   
19h30 Visita pastoral nas Manadas 

19h00 Tríduo para a Festa do Cruzeiro 

 
 

Sábado 

 

17h00 Rib.ª do Nabo  

18h00 Velas  

18h30 Rib.ª d’Areia  

20h00 Fajã dos Vimes - Ribeira Seca (Visita Pastoral) 

 
 

 

 
Domingo 

 

10h00 Manadas  

10h30 Norte Grande  

11h00 Biscoitos—Urzelina - Velas (Visita Pastoral) 

12h00 Calheta  

12h30 Santo António  

18h00 Beira (Visita Pastoral) 

 

Há pessoas que nos fazem voar. A gente se encontra com elas e leva 

um bruto susto. Primeiro, porque o vento começa a soprar dentro da 

gente, e lá, de cantos escondidos de nossas montanhas e florestas 

internas, aves selvagens começam a bater asas, e a gente não sabia 

que tais entidades mágicas moravam dentro de nós, e elas nos 

surpreendem, e nós nos descobrimos mais selvagens, mais bonitos, 

mais leves, com uma vontade incrível de subir até as alturas, 

saltando, saltando de penhascos, pendurados numa asa-delta (acho 

que o nome disso é fé…) 

PENSAMENTO DA SEMANA 

Rubem Alves 

 

Neste Domingo, o Carlos é ordenado Presbítero. 

Em atenção a tão importante acontecimento para a vida deste jovem da comunidade 

das Velas, deixo um extrato da Oração do Sacerdote (Numa Tarde de Domingo) de Michel 

Quoist. 

 

ORAÇÃO DO SACERDOTE 
 

Não estás só, meu filho, Estou contigo,  

Eu sou tu,  

Eu precisava, na verdade, de uma humanidade a 

mais para continuar Minha  

Encarnação e Minha Redenção.  

Desde toda a eternidade,  

Eu te escolhi.  

Eu preciso de ti.  

Preciso de tuas mãos para continuar a abençoar.  

Preciso de teus lábios para continuar a falar.  

Preciso de teu corpo para continuar a sofrer.  

Preciso de teu coração para continuar a amar.  

Preciso de ti para continuar a salvar.  

Fica comigo, meu filho.  

Senhor, eis me aqui:  

Eis meu corpo, Eis meu coração, Eis minha alma.  

Faz-me bastante, grande para atingir o mundo. Bastante forte para carregá-lo ..  

Faz que eu seja um ponto de encontro, sim, mas ponto de passagem.  

Caminho que não prende para si próprio, porque nele não há nada de humano a 

encontrar, nada que não conduza a Ti.  

Esta tarde, Senhor, enquanto tudo em volta silencia, dentro do meu coração sinto 

morder duramente a solidão.  

Enquanto meu coração vive longamente suas formas de prazer,  

Enquanto os homens devoram a minha alma e eu me sinto impotente para saciá-

Ios, Enquanto sobre meus ombros pesa o mundo inteiro, com todo o seu peso de 

miséria e de pecado,  

Eu te repito o meu FIAT (SIM).  

Não às gargalhadas, mas lentamente, lucidamente, humildemente, Sozinho, 

Senhor, sob Teu olhar,  

Na paz da tarde. 
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XI DOMINGO DO TEMPO COMUM 
A liturgia deste domingo apresenta-nos um Deus de bondade e de misericórdia, que detesta o 

pecado, mas ama o pecador; por isso, Ele multiplica “a fundo perdido” a oferta da salvação. Da 

descoberta de um Deus assim, brota o amor e a vontade de vivermos uma vida nova, integrados 

na sua família. 

A primeira leitura apresenta-nos, através da história do pecador David, um Deus que não pactua 

com o pecado; mas que também não abandona esse pecador que reconhece a sua falta e aceita o 

dom da misericórdia. 

Na segunda leitura, Paulo garante-nos que a salvação é um dom gratuito que Deus oferece, não 

uma conquista humana. Para ter acesso a esse dom, não é fundamental cumprir ritos e viver na 

observância escrupulosa das leis; mas é preciso aderir a Jesus e identificar-se com o Cristo do 

amor e da entrega: é isso que conduz à vida plena. 

O Evangelho coloca diante dos nossos olhos a figura de uma “mulher da cidade que era 

pecadora” e que vem chorar aos pés de Jesus. Lucas dá a entender que o amor da mulher resulta 

de haver experimentado a misericórdia de Deus. O dom gratuito do perdão gera amor e vida 

nova. Deus sabe isso; é por isso que age assim. 

Dehonianos 

Carta Familiar                                                                             2      

MEDITAR 

Salmo 68  

Só o Rei aparece, ordena e avança;  

nós somos apenas os batedores anónimos e ruidosos.  

     

Abri caminho,  

vós que ides à frente,  

vós que sois audazes,  

vós que tendes a chave.  

   

Deixai passar,  

vós que estais parados,  

vós que impedis o caminho,  

vós que fechais a passagem.  

   

Segui em frente,  

vós que sois lentos,  

vós que tendes medo,  

vós que desanimais.  

   

Derrubai os montes de Basan,  

passai à frente do futuro,  

convidai os meninos e as donzelas  

para a marcha triunfal;  

segui os cavaleiros da paz,  

subi o Sinai do trovão e do fogo,  

a montanha dos vencedores,  

a morada dos que foram libertados.  

   

Entrai no santuário,  

vós, os cantores do templo,  

vós que seguis o cortejo  

na chegada do rei. Fr. Manuel Rito 
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O INVENTOR 
Há muitos e muitos anos um inventor descobriu a arte de fazer fogo. Pegou no seu 

invento e dirigiu-se a uma região distante onde explicou a uma tribo as muitas vantagens 

do fogo. 

As pessoas ficaram encantadas com tão grande invento e começaram a utilizá-lo. 

E o inventor, sem esperar que lhe agradecessem, partiu para outra tribo, mas aqui foi mas 

bem recebido. Os sacerdotes, com ciúmes da popularidade deste homem do fogo, 

decidiram assassiná-lo às escondidas. Mandaram para os jornais a notícia de que ele tinha 

morrido devido a um acidente. Para o povo não desconfiar deste crime, mandaram 

construir um templo em sua memória, colocando no altar a sua imagem. Os instrumentos 

de fazer fogo, que este homem tinha divulgado, foram recolhidos e colocados num cofre 

de prata. Correram mesmo vozes de que quem pusesse as mãos sobre o cofre, era curado 

de todas as doenças. 

Um dos sacerdotes até escreveu uma biografia do inventor. A vida e a obra deste 

homem do fogo era contada de geração em geração. 

Mas o pior é que as pessoas, ficando-se apenas nesta memória de um homem que 

foi morto, se esqueceram completamente da arte de fazer fogo. Sabiam quem ele era mas 

não continuaram a sua obra: a de fazer o precioso fogo, necessário para o bem estar das 

pessoas. 
 In  Alegre Manhã de Pedrosa Ferreira 

CONTO (454) 

INFORMAÇÕES 

DIA EUCARÍSTICO 

A Confraria do Santíssimo Sacramento de São Mateus, Urzelina, convida toda a 

comunidade a participar no dia eucarístico que decorrerá no próximo dia 19 de junho na 

ermida Nª Sr.ª da Encarnação, na Ribeira do Nabo, com a exposição do Santíssimo 

Sacramento no seguinte horário das 8:30 às 20:00, seguindo-se a eucaristia. disfrute deste 

momento para poder partilhar com Deus um pouco do seu tempo em oração ou reflexão. 
 

ENCONTROS DE PREPARAÇÃO PARA O CRISMA 

Manadas: quarta-feira dia 19 às 20horas para os crismandos, pais e padrinhos  na 

Igreja de Santa Bárbara. 

Ribeira Seca: quinta-feira dia 20 às 20h30m para os crismandos, pais e padrinhos na 

Igreja de S. Tiago. 
 

VISITA PASTORAL 

21 de junho - Manadas 

22 de junho - Ribeira Seca 

23 de junho - Velas e Beira 

24 de junho - Urzelina (19h30) 

25 de junho - Santo Amaro 

26 de junho - Rosais 

27 de junho - Norte Pequeno  

28 de junho - Norte Grande e Santo António 

29 de junho - Santo Antão e Topo 

30 de junho - Calheta 


