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EUCARISTIAS  De  29 de julho a 4 de agosto de 2013 

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 

Segunda 19h00 Ribeira Seca Maria Amélia da Silveira e António Cabral de 

 

Terça  
 

19h00 
 

Ribeira Seca 
Maria Didémia Borba (7º Dia) 

Maria Silveira (7º Dia) 

Quarta 18h00 Ribeira Seca Dalila Medeiros e marido 

Quinta 19h00 Ribeira Seca Leontina Amaral e Frank Homem 

Sexta  18h00 Ribeira Seca Maria Pedrosa da Silveira e José Pedroso Botelho 

 
 

Sábado 

 

18h30 Rib.ª d’Areia 

19h00 Velas 

20h00 Fajã dos Vimes - Portal - Biscoitos 

 
 

 
Domingo 

 

10h30 Norte Grande - Beira 

11h00 Manadas (Festa de Santo Cristo) 

11h30 Velas 

12h00 Ribeira Seca  - Calheta  

12h30 Urzelina - Santo António  

Busco a doçura profunda, a que nunca ninguém viu, 

e cuja existência não pode ser posta em causa, 

pois é a ela que devemos a beleza perfumada dos jacintos, 

a luz nos olhos espantados dos animais e tudo o que, 

sobre a terra e nos livros, há de bom. 

Christian Bobin in Ressuscitar 

PENSAMENTO DA SEMANA 

 

O SABOR DA GRAÇA CHAMA-SE GRATIDÃO 
 

Mestre de Nazaré e Senhor Ressuscitado, 

nesta noite gostava de louvar-Te por todas as 

pessoas encantadas que eu conheço, todos os 

Corações agradecidos a quem tenho o privilégio de 

chamar de "amigos"! 

Sim, louvo-Te por eles, Jesus, porque és Tu o maior 

dos meus encantos e o motivo de todos os meus 

cantos... 

Louvo-Te por eles, Jesus, porque eles Te conhecem também assim! 

E as pessoas encantadas tornam-se sempre encantadoras... 

 

A Fé madura segundo o Teu Coração abre-nos à descoberta da Graça como centro da nossa 

Vida... 

O sabor da Graça chama-se Gratidão! 

E a Gratidão move montanhas... Sim, uma Vida agradecida é capaz de dar um salto ao fim do 

mundo para abraçar um rosto ou uma causa... 

 

É por isso que aprendemos a dizer "Muito Obrigado" como sinal de Gratidão! 

Porque os Corações verdadeiramente Agraciados sentem-se "muito obrigados" à Gratidão... 

Sim, são estas "obrigações" do Amor que nos levam infinitamente mais longe que qualquer 

Lei ou imposição... 

 

Porque o Amor é mais forte e faz-nos fortes! 

 

Lembro-me, Jesus, que um dia disseste aos discípulos que quem só faz o que está mandado 

deve chegar ao fim do dia e dizer de si próprio: "Sou um servo inútil!" 

Só a Gratidão realiza a força do Evangelho, porque o Evangelho é o anúncio jubiloso da 

Graça: "Enviou-me a anunciar o tempo da Graça de Deus!", proclamaste tu na Sinagoga de 

Nazaré como "princípio programático" para a tua Missão! 

 

Ajuda-me a ter o Coração e a Mente despertos para a Graça superabundante que derramaste na 

História pelo Espírito que nos foi dado, "o Espirito Santo que é o Amor de Deus derramado 

nos nossos Corações", como dizia o teu valente Paulo... 

 

Amo-te muito! Faz-me anunciador não-desistente da Graça de Deus em Ti revelada e realizada 

plenamente, movido interiormente pela Gratidão imensa por tudo o que és para mim e para a 

minha Humanidade! 

 

"Ai de mim se não Evangelizar!" 
Rui Santiago cssr  

 

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com 
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XVII DOMINGO DO TEMPO COMUM 
Pão e pedra 
“Qual de vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma 

serpente? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, que sois maus sabeis dar 

coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu...” 

Estas palavras de Jesus vêm como resposta às nossas queixas. Muitas vezes pedimos paz e só 

encontramos guerra, rogamos por pão e só nos dão pedras, procuramos a felicidade e só 

encontramos dificuldades. Mas será mesmo assim? Para Deus, tal qual para nós, não há 

dificuldades mas apenas oportunidades. Um obstáculo é tão só uma ocasião de testar a minha 

capacidade de afirmar uma vitória. É possível confundir um pedaço de pão com um pedra, isto é, 

as pedras da minha vida afinal são pedaços de pão que Deus me dá para me fortificar. Por isso 

posso concluir: 

Posso uma vez por outra confundir 

Serpente com peixe, pedra com pão 

Ou mesmo um ovo com escorpião 

E Deus com certeza ficará a rir: 

Repara bem, meu filho, sou teu Pai, 

não te dou nenhuma pedra ou serpente. 

Repara que tudo é diferente 

Não é pedra mas pão que aí vai. 

Relembro-me então, daquela desgraça, 

Dificuldades por que já passei, 

Custaram-me a suportar, bem sei, 

Mas foram, acima de tudo, graça: 

Porque assim elas me alimentaram 

E para a dura vida me prepararam. 
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MEDITAR 
 

Se conhecesses o Dom de Deus (Jo 4,10)  
 

Se conhecesses o Dom de Deus 

abririas o teu ser, o teu coração ao Amor, tinhas fome e sede d'Ele como 

a terra árida e sequiosa pela água refrescante, ansiavas por Ele como o 

veado pela fonte de água; 

Se conhecesses o Dom de Deus 

Não andarias preocupado com ídolos vãos, com seduções mundanas, 

com alienações que esvaziam e degradam, mas abririas o coração ao 

Fogo Divino que incendeia e ilumina; 

Se conhecesses o Dom de Deus 

Deixavas que o próprio Senhor te possuísse interiormente, que 

realizasse em ti a Sua morada, que constituísse contigo o verdadeiro matrimónio espiritual; 

Se conhecesses o Dom de Deus 

ficarias aberto à Graça até que o Fogo Sagrado te transformasse o estado de alma, já não ser alma 

mas Fogo, ao ponto de ser só Ele a viver em ti, em plenitude; 

Se conhecesses o Dom de Deus 

farias d'Ele o teu único Tesoiro, a tua Pérola Preciosa e a tua única Riqueza e não viverias 

preocupado, inquieto com o mundo e as suas vaidades; 

Se conhecesses o Dom de Deus 

estarias em contínua adoração, faminto d'Ele, sedento de O possuir, estarias em louvor perene 

para tributar honra e glória, estarias em ação de graças sem fim 
Dário Pedroso 
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A PORTA DA LIBERDADE 

 Um dia, os bois reuniram-se para deliberar acerca da sua sujeição ao homem 

e sobre a melhor forma de se libertar dela. 

Havia entre eles um boi mais exaltado e eloquente que a todos maravilhou e 

convenceu de que a conquista da liberdade se conseguiria lutando por entrar na sua 

morada. Era uma morada com uma porta ensanguentada que seria preciso forçar com 

os cornos. 

Os bois escolheram-no como líder e marcharam atrás dele, gritando: 

- Viva a liberdade! Queremos ser livres! 

E continuaram a avançar alegremente em direção a uma casa que tinha as 

paredes e as portas manchadas de sangue. 

Quando chegaram à meta, o líder apontou teatralmente para elas e ordenou: 

- Esta é a casa da liberdade! Esta é a sua porta! Correi para ela! Deitai-a 

abaixo às cornadas e não desistais, mesmo que os vossos cornos se partam e tenha de 

correr o vosso sangue. 

Os bois obedeceram. Partiram os cornos e o sangue brotou. Não desistiram até 

que derrubaram a porta. 

Entraram entusiasmados e eis que se encontraram … dentro do matadouro. 
 In  Alegre Manhã de Pedrosa Ferreira 

CONTO (460) 

INFORMAÇÕES 

 

CLÍNICA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA CALHETA 

A Direção da Associação dos Bombeiros Voluntários da calheta informa que 

estarão na Clínica os seguintes médicos: 

Dr. Carlos Aguilar, Oftalmologista no dia 29 de julho de 2013; 

Dr.ª Paula Pires, Neurologista no dia 2 de agosto de 2013; 

Dr.ª Renata Gomes, Cardiologista no dia 13 de agosto de 2013; 

Dr.ª Maria Graça Almeida, Ginecologista e Obstetra em  agosto de 2013 (dia a 

estabelecer); 

Dr.ª Lourdes Sousa, Dermatologista nos dias 14 e 16 de agosto de 2013; 

Dr. Carlos Sarmento, Cirurgia Vascular em data a estabelecer; 

Dr.ª Alexandra Dias, Pediatra nos dias 20 e 21 de setembro de 2013. 

Os eventuais interessados podem fazer as suas marcações para os números 295 

460 110 / 295460111. 

FESTA DE SANTO CRISTO - FAJÃ DAS ALMAS 

No dia 4 de agosto faremos a festa de Santo Cristo na Fajã das Almas - 

Manadas. Eucaristia às 11 horas. 

 

FESTA DA SOCIEDADE UNIÃO POPULAR  

A Filarmónica União Popular da Ribeira Seca tem a sua festa no próximo 

domingo, 4 de agosto. A Eucaristia é às 12 horas. 

http://espiritualidade-almarebelde.blogspot.com/2008/02/se-conhecesses-o-dom-de-deus-jo-410.html

