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EUCARISTIAS  De 1 a 8 de fevereiro de 2014 

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 

18h30 Ribeira Seca António e Adelaide Cunha   

Segunda  
19h00 Norte Grande Manuel de Sousa - 7º dia  

Terça  18h30 Ribeira Seca Almas do purgatório  

Quarta 18h30 Ribeira Seca João Paulino  

Quinta 19h00 Ribeira Seca José Eleutério Silveira - 7º dia 

Sexta 18h30 Ribeira Seca Pais e familiares falecidos de Helena Ávila  

 

 

Sábado 

 

17h00 Rib.ª do Nabo  

18h00 Velas - Er.da de S.to António  - Rib.ª da Areia 

19h00 Fajã dos Vimes - Portal 

 

 
 

 
Domingo 

 

10h00 Manadas - Norte Grande 

10h30 Beira 

11h00 Norte Pequeno - Biscoitos 

11h30 Velas  

12h00 Calheta - Ribeira Seca 

12h30 Urzelina 

14h30 Santo António 

 

 

Nunca devemos ter medo de ladrões ou assassinos. São perigos externos e os 

menores que existem. Temamos a nós mesmos. Os preconceitos é que são os 

ladrões; os vícios é que são os assassinos. Os grandes perigos estão dentro de nós. 

Que importância tem aquele que ameaça a nossa vida ou a nossa fortuna? 

Preocupemo-nos com o que põe em perigo a nossa alma. 

 
 Victor Hugo em Os Miseráveis 

PENSAMENTO DA SEMANA 

LOUVOR NA PROVAÇÃ0  
 

Oração de um cristão admirável. 

Ó Deus, invoco-Te na aurora! 

Ajuda-me a orar e a reunir os meus pensamentos; 

Sozinho não consigo. 

Em mim, tudo é sombrio, mas junto de Ti existe a luz; 

Estou só, mas não me abandones; 

Não tenho coragem, mas o auxílio está junto de Ti; 

Estou ansioso, mas a paz está junto de Ti; 

Não compreendo os Teus caminhos, mas, por mim, 

Tu conheces o caminho certo. 

Pai do Céu, 

Louvo-Te e dou-Te graças pelo repouso da noite; 

Louvo-Te e dou-Te graças pelo novo dia; 

Louvo-Te e dou-Te graças por todas as tuas bondades e pela 

tua fidelidade 

Na minha vida passada. 

Fizeste-me muito bem, 

Concede-me que agora aceite da Tua mão o que me pesa. 

Não carregarás um fardo que eu não possa levar, 

Mas fazes com que todas as coisas sirvam para o bem dos Teus 

filhos. 

Senhor Jesus Cristo, 

Eras pobre e miserável, prisioneiro e abandonado como eu sou. 

Conheces toda a miséria humana; 

Se algum homem não me ajudar, Tu continuas comigo, 

Não Te esqueces de mim e procuras-me, 

Queres que Te reconheça e que me volte para Ti. 

Senhor, ouço o Teu elogio e sigo-o; 

Ajuda-me. 

Dietrich Bonhoeffer 
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MEDITAR 
 

SEMANA DO CONSAGRADO 
 

ORAÇÃO 
 

Nós Te bendizemos, Pai, Senhor do céu e da terra, 

porque nos chamaste à Vida Consagrada  

desde o nascer do sol até ao seu ocaso. 

Chegue a Ti o nosso louvor,  

por meio do teu Filho amado, Jesus Cristo. 

Que Ele nos ensine a ser uma presença viva  

do Seu modo de existir e de atuar,  

para que o amor se torne profecia e ternura,  

vida nova a gerar outras vidas. 

Nós Te damos graças, Senhor,  

porque o Espírito Santo semeou e faz crescer em nós  

uma paixão pela Humanidade. 

Senhor nosso Deus,  

dá-nos a graça de trabalhar intensamente pela justiça e pela paz,  

em união com os homens e as mulheres desta terra. 

Como fizeste a Maria,  

transforma-nos em testemunhas de um mundo novo  

e, por sua intercessão,  

concede aos religiosos e às religiosas do mundo inteiro  

lucidez e audácia, esperança e alegria. 

Nós To pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

IV DOMINGO DO TEMPO COMUM 
As leituras deste domingo propõem-nos uma reflexão sobre o “Reino” e a sua lógica. Mostram 

que o projeto de Deus – o projeto do “Reino” – roda em sentido contrário à lógica do mundo… 

Nos esquemas de Deus – ao contrário dos esquemas do mundo – são os pobres, os humildes, os 

que aceitaram despir-se do egoísmo, do orgulho, dos próprios interesses que são verdadeiramente 

felizes. O “Reino” é para eles. 

Na primeira leitura, o profeta Sofonias denuncia o orgulho e a autossuficiência dos ricos e dos 

poderosos e convida o Povo de Deus a converter-se à pobreza. Os “pobres” são aqueles que se 

entregam nas mãos de Deus com humildade e confiança, que acolhem com amor as suas 

propostas e que são justos e solidários com os irmãos. 

Na segunda leitura, Paulo denuncia a atitude daqueles que colocam a sua esperança e a sua 

segurança em pessoas ou em esquemas humanos e que assumem atitudes de orgulho e de 

autossuficiência; e convida os crentes a encontrar em Cristo crucificado a verdadeira sabedoria 

que conduz à salvação e à vida plena. 

O Evangelho apresenta a magna carta do “Reino”. Proclama “bem-aventurados” os pobres, os 

mansos, os que choram, os que procuram cumprir fielmente a vontade de Deus, porque já vivem 

na lógica do “Reino”; e recomenda aos crentes a misericórdia, a sinceridade de coração, a luta 

pela paz, a perseverança diante das perseguições: essas são as atitudes que correspondem ao 

compromisso pelo “Reino”. 

Dehonianos 
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 INFORMAÇÕES 

 

RETIRO PARA OS QUE VÃO RECEBER O SACRAMENTO DO 

CRISMA 
Informam-se todos os jovens que se preparam para receber o Sacramento do Crisma, 

que haverá retiro nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, na Pousada da Juventude de Calheta. 

As inscrições devem ser feitas junto dos párocos, até ao dia 16 de fevereiro. 

O retiro inicia-se na sexta-feira dia 21 de fevereiro pelas 20 horas e termina no 

domingo dia 23 de fevereiro pelas 15 horas 

 

EXPOSIÇÃO  

A Sociedade União Popular da Ribeira Seca convida toda a população da Ilha de São 

Jorge a visitar a Exposição que se encontra na sua Sede e que tem por objetivo dar a conhecer 

a atividade desta instituição no decorrer da sua história e a dedicação do Professor Nemésio 

Serpa ao longo de mais de 40 anos. 

A partir do dia 2 de fevereiro às 15 horas venham conhecer um pouco da história desta 

Sociedade. 

 

FEIRA DO EMPREENDEDORISMO 
A escola da Básica e Secundária da Calheta  vai realizar a Feira do 

Empreendedorismo no dia 7 de fevereiro das  17h30 às 20h30. Para além de muitas novidades 

feitas pelos nossos alunos, futuros empreendedores  em várias áreas, haverá também um 

concurso de Sopas. 

Arrisque uma ocasião diferente e venha conhecer os nossos produtos que estão à 

disposição de toda a população da Ilha de São Jorge. 

 

CLÍNICA DENTÁRIA DA RIBEIRA SECA 
Informa que a Dr.ª Cátia Reis, médica dentista, prestará consultas de 11 a 18 de 

fevereiros de 2014. As marcações podem ser feitas para o nº 962577473 

 

CLÍNICA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA CALHETA 

A Clínica de Especialidades Médicas da Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários da Calheta, informa a população em geral, que a Nutricionista Vanessa Silveira, 

irá dar consultas de nutrição nesta clínica. Para fazer a sua marcação ligue para 295460110 e 

295460111. 

Informa ainda da vinda dos seguintes médicos: 

Dr.ª Renata Gomes, cardiologistas, no dia 11 de fevereiro. 

Dr.ª Paula Pires, neurologista, nos dias 21 e 22 de fevereiro. 

Dr.ª Maria Graça Almeida, ginecologista no dia 27 de fevereiro. 

Dr. José Abreu Freire, imagiologia (ecografia e mamografia), no dia1 de Março. 

Dr.ª Alexandra Dias, Pediatra, nos dias 7 e 8 de março. 

Dr.ª Lurdes Sousa, dermatologista, no dia 11 de março. 

Contatos: 295460110 e 295416111  

 


