
EUCARISTIAS  De 24 a 30  de setembro 2012 

ZONA PASTORAL CENTRO  
 

Beira - Calheta - Manadas - Norte Grande - Norte Pequeno - Ribeira Seca - Stº António - Urzelina - Velas  
Pe. Manuel Santos   Telef. 295416484  Telm. 917633096   e-mail: padrema@mail.telepac.pt 
Pe. António Azevedo  Telef.  295414152 Telm. 918996189   
Pe. Marcos Miranda Telef. 295416671 Telm. 926597399  e-mail:  marcos_miranda_3@hotmail.com 

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 
 
Segunda      

19h00 Calheta Deodato Cunha (7º Dia) 

19h00 Ribeira Seca Almas do Purgatório  

Terça 19h00 Ribeira Seca Louvor do menino Jesus de Praga  

Quarta 19h00 Ribeira Seca Alexandre Silveira Brasil (7º dia) 

Quinta 19h00 Ribeira Seca António Domingos da Silveira  

Sexta 19h00 Ribeira Seca José Brasil da Silva e esposa  

 
Sábado 
  

18h00 Rib.ª do Nabo  

19h00 Er.da de S.to António  - Velas - Santo António 

20h00 Fajã dos Vimes - Portal  

 
 
Domingo 
 

10h30 Beira - Norte Pequeno 

11h00 Biscoitos  

11h30 Velas - Norte Grande 

12h00 Ribeira Seca  - Calheta 
12h30 Urzelina 
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FESTA DO BOM JESUS 
FAJÃ GRANDE 

Tríduo: 26, 27 e 28 de setembro às 20 horas. 
Festa dia 30 de setembro: 
  - Eucaristia de festa às 16 horas seguida de procissão. 

FESTA DE SANTA RITA 
MANADAS 

Dia 30 de setembro - Eucaristia de festa às 16 horas  seguida de procissão. 

FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 
RIBEIRA DA AREIA 

Dia 30 de setembro - Eucaristia de festa às 14 horas  seguida de procissão. 

 

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com 
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A TUA IGREJA, SENHOR 
 
Quanto eu gostava de sentir 
A Mãe Igreja, verdadeiramente Mãe: 
  Acolhedora 
  Vigilante em Amor, 
  Humilde, pobre. 
 
Dá-nos, Senhor, uma Igreja 
Pobre e simples, 
  Lugar de acolhimento 
  De todos os Homens. 
Que os mais humildes, 
  Marginalizados, 
  Fracassados, 
  Encontrem n’Ele amor, 
  Acolhimento, dedicação. 
 
Dá-nos, Senhor, uma Igreja 
Que não seja privilégio 
  De doutores ricos. 
Que os pecadores, 
  Os pobres, 
  Os desprezados, do mundo 
  Encontrem n’Ela um serviço humilde, 
  Uma presença amiga. 
 
Dá-nos, Senhor, uma igreja 
  Defensora da justiça, 
  Capaz de proclamar a verdade. 
Que os que sofrem exploração, 
  Injustiça, perseguição odiosa, 
  Encontrem n’Ela apoio, ajuda, 
  Uma Mãe que acolhe e defende. 
 
Dá-nos, Senhor, uma Igreja Santa. 
 

In, Firmes na Fé de Dário Pedroso 



XXV DOMINGO DO TEMPO COMUM 
Servo dos servos 
No filme La Vita è Bella há uma cena em que Guido presta provas para empregado de mesa. 
Para mostrar que percebe de cortesia, inclina o tronco a 50, 90º e mais. É repreendido pelo tio: 
- Pensa nos girassóis. Inclinam-se para o sol mas se vires alguns demasiado inclinados significa 
que estão mortos! Estás a servir, mas não és criado. Servir é uma arte superior. Deus é o primeiro 
servidor... 
Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Talvez para evitar dúvidas, os 
Evangelhos referem-se nada mais nada menos que seis vezes a estas palavras do Mestre. 
Na comunidade cristã, quem ocupa o primeiro lugar deve prescindir de todos os sinais de 
grandeza. A comunidade não é o lugar apropriado para alcançar posições, para dominar sobre os 
outros, para se impor. É o lugar onde cada um, conforme os dons recebidos de Deus, celebra a 
própria grandeza servindo os irmãos. 
Não há lugares altos ou baixos, mas a justa dimensão, que nos define diante de Deus e dos 
homens. A importância do lugar está em ocupá-lo bem. Não é o lugar que me eleva a mim, mas 
eu que elevo o lugar. 
O meu lugar é Cristo. Onde Ele estiver, quero estar também. 

Pe. José David Quintal Vieira, scj 
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MEDITAR 
O TEU VERDADEIRO ROSTO 
Não esqueças que o teu rosto 
se destina aos outros; 
que os outros devem olhá-lo 
e que não há nada 
mais deplorável e desanimador 
que encontrar durante horas e dias 
um rosto feio e antipático. 
O teu rosto 
é bastante mais do que uma bela fachada 
mais do que um emblema, 
mais do que um cartão de visitas. 
Cuida-o, não só para ti próprio, 
para te admirares ao espelho, 
mas, sobretudo, 
para os outros. 
 

Cuida-o especialmente a partir de dentro. 
Deita “luz” e “alegria” nos teus olhos. 
 

Deixa que a boca sorria,  
Torna o teu rosto amável, 
limpando, a fundo, o teu coração. 
Limpa-o das preocupações e críticas relativas 
a coisas alheias à tua felicidade. 
 

Não rumines os aborrecimentos quotidianos. 
 

Mostra o teu melhor rosto: 
o mais amável, o mais belo, 
e os outros não terão de se esforçar 
por gostar de ti. 

In Amar de Phil Bosmans 
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A CANETA NO CORAÇÃO 
Era uma vez um pensador. Durante o dia e parte da noite em volta da sua 

cabeça rondavam milhares de pensamentos que ele apanhava nas subtis redes  da sua 
mente e gravava, um depois do outro, em linhas de rigorosa lógica. O pensador sabia 
da sua profissão. Era um intelectual que expressava rigorosamente o seu pensamento. 
Mas, por ser tão intelectual e lógico, as sua obras eram frias como blocos de gelo. 

Um dia, um amigo disse-lhe: 
- Por que não tentas escrever com o coração e não apenas com o cérebro? 
O pensador respondeu: 
- Porque a tinta do coração não pode expressar pensamentos mas emoções e 

afetos. 
Passaram-se muitos anos. Como acontece com a idade, o cérebro do pensador 

bloqueou. O seu olhar ficou a contemplar o vazio, pois nem sequer um pensamento 
lhe vinha à cabeça. 

Um dia, o velho amigo veio visitá-lo. E ficou surpreendido ao ver que, sobre a 
secretária do pensador, estava uma folha coberta de sinais vermelhos: era uma 
poesia, a poesia mais bela que jamais tinha lido. 

O pensador jazia uns metros mais adiante. 
Finalmente, tinha molhado a sua caneta no coração. 

 In  Alegre Manhã de Pedrosa Ferreira 

CONTO (419) 

INFORMAÇÕES 
PERDEU-SE 

No sábado da Festa de Nª Sr.ª das Dores, na Fajã do Ouvidor, no recinto da 

festa, perdeu-se uma mala de cor cinzenta que continha uma máquina fotográfica 

preta, modelo Panasonic Lumix tz 20. Agradece-se a quem a encontrou ou tenha 

alguma informação que contate o nº 918225975 ou o Padre Manuel António Santos. 

RECEITAS 

A festa de Nossa Senhora das Dores, da Fajã do Ouvidor, teve a receita de 

1.042,00 € em ofertas e arrematações 

A festa de Nossa Senhora da Boa Viagem do Portal teve o rendimento de 

1.100,00€ em ofertas e arrematações. 

 REUNIÕES DE CATEQUISTAS 
Reunião de Catequistas nas Manadas: Quinta-feira ás 20h 
Reunião de Catequistas na Ribeira Seca: Sexta-feira ás 20h 
Reunião de Catequistas nos Biscoitos: Terça-feira ás 20h 
 


