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EUCARISTIAS  De 16 a 22 de março de 2015 

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 

Segunda  
19h00 Ribeira Seca Serafina dos Santos (7º dia) 

19h00 Fajã Grande Gilbertina de Fátima Brasil (Mês) 

Terça  17h00 Ribeira Seca Falecidos das famílias Sabino. Ribeiro e Marcelino 

Quarta  
17h30 Ribeira Seca Manuel Silveira Ávila e esposa 

19h00 Fajã dos Vimes Egídia de Sousa Raulino 

Quinta 19h00 Calheta Júlia da Conceição Tomé Borges (7º dia) 

Sexta 19h00 Ribeira Seca António Silveira. A pedido de José Matos 

 

Sábado 
 

17h00 Rib.ª do Nabo  

18h00 Velas - Santo António - Er.da de S.to António - R.ra d’Areia 

19h00 Fajã dos Vimes - Portal 

 

Domingo 

 

10h00 Norte Grande  

10h30 Beira 

11h00 Norte Pequeno - Biscoitos 

11h30 Velas 

12h00 Calheta - Ribeira Seca 

12h30 Urzelina  

18h00 Manadas 

 

 

A solidão pesa porque é muito difícil ver a beleza sozinho e, 

um coração só, não é um coração. 
 António Alçada Baptista 

 

Parece que Deus é o único que se esqueceu que é divino. Ele 

é infinitamente mais humano que nós. 
Rui Santiago 

PENSAMENTO DA SEMANA 

 

DECÁLOGO DOS SÍMBOLOS DA QUARESMA 
 

1 A Quaresma é DESERTO. É ar idez, 

solidão, jejum, austeridade, rigor, esforço, penitência, 

perigo, tentação. 

 

2. A Quaresma é PERDÃO: As histór ias 

bíblicas de Jonas e de Nínive e a parábola do filho 

pródigo são exemplos disso. 
 

3. A Quaresma é ENCONTRO: É abraço de 

reconciliação, como na parábola do filho pródigo, na conversão de Zaqueu ou no 

diálogo de Jesus Cristo com a mulher adúltera. 
 

4. A Quaresma é LUZ. Como se põe em evidência, por  exemplo no 

evangelho do cego de nascença. É passagem das trevas à Luz. Jesus Cristo é a Luz do 

mundo. 
 

5. A Quaresma é SAÚDE. Símbolo manifestado em textos como a cura do 

paralítico ou a cura do filho do centurião. 
 

6. A Quaresma é ÁGUA. É a passagem da sede da nossa insatisfação para a 

água viva, como a água de Moisés ao povo de Israel no deserto ou Jesus à 

samaritana. 
 

7. A Quaresma é superação vitoriosa das provas e dificuldades. 

É LIBERTAÇÃO, TRIUNFO. Algumas figuras bíblicas que sofrem graves 

perigos e vencem as provas da vida, são: José, o filho de Jacó, a casta Susana, Ester, 

o profeta Jeremias e, sobretudo, Jesus tentado e transfigurado. 
 

8. A Quaresma é CRUZ. Sinal e presença per manente durante toda a 

Quaresma. Prefigurada no Antigo Testamento e patenteada com o exemplo de Jesus 

Cristo e com o seu chamado a carregá-la como condição de seguimento. 
 

9. A Quaresma é TRANSFIGURAÇÃO. É a luz definitiva do caminho 

quaresmal, prenunciada e pregustada na cena da transfiguração de Jesus: “Pela cruz à 

luz”. 
 

10. A Quaresma é o esforço para retirar o fermento velho e incorporar 

a NOVA LEVEDURA DA PÁSCOA RESSUSCITADA E RESSUSCITADORA, 

agora e para sempre. 
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MEDITAR 

 

SALMOS PARA O TERCEIRO MILÉNIO 

 

Ensina-me a fazer as perguntas certas, 

Bom Deus, meu Senhor e meu Dono. 

Ensina-me a fazer as perguntas certas… 

 

Em cada momento, em cada situação, 

em cada encontro e desencontro da minha Vida, 

ensina-me as fazer as perguntas certas… 

 

Não Te peço mais as respostas, 

Deus que me respeitas como terra sagrada 

e descalças as sandálias para Te passeares em mim, 

peço-Te o dom de saber fazer as perguntas certas… 

Fazê-las a Ti, a mim, aos que me amam e aos que me mordem. 

 

Testemunho a Tua Fidelidade, anuncio a Tua Bondade, 

experimento o Teu Perdão, agradeço a Tua Paz… 

e peço a Sabedoria, Deus, 

aquela que molde em mim um Coração parecido ao de Jesus… 

 

Ensina-me, Senhor, a fazer sempre as perguntas certas. 

 
Rui Santiago 

IV DOMINGO DA QUARESMA 
Olhar para cima 

Assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado... O 

olhar dirigido para o céu é que distingue o homem dos outros animais. Só o homem levanta a 

cabeça para contemplar o firmamento; só o homem procura no alto, em Deus, o sentido da sua 

existência. 

Um dia, surpreendi dois alunos a brincar na capela. Desfizeram-se em desculpas dizendo que 

afinal ninguém tinha visto. 

- Ninguém?! Então Deus não está aqui? 

- Sim, mas reparámos que a porta do Sacrário está fechada - Respondeu um deles a sorrir. 

- Vocês esqueceram-se de olhar para cima. Imediatamente os dois colegas ergueram o olhar para 

o alto e saíram envergonhados. 

Não sei bem o que é que sentiram estes alunos mas olhando para o alto descobriram uma 

presença que os despertou para a realidade. 

Só do alto vem a Luz que dá sentido à alegria e à dor, às vitórias e às derrotas, à solidão e ao 

maior de todos os enigmas, a morte. 

Quem só olha para baixo, atrofia-se. Quem aspira às coisas do alto, transcende-se, projetando-se 

na eternidade. 

Cristo, levantado na cruz, atrai o olhar de todo o homem. Mesmo comprometido com as 

realidades materiais, de olhos abertos para o céu, o homem abre uma janela sobre o seu coração. 
Pe. José David Quintal Vieira, scj 
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A LENDA DA SERPENTE 

Diz a lenda que uma serpente começou a perseguir um pirilampo. Este, fugia , com 

medo da feroz serpente e ela nem pensava em desistir. Foi  fugindo até que... 

Ao  terceiro dia, já sem forças, o pirilampo parou e perguntou à serpente: 

- Posso fazer-te três perguntas? 

- Não costumo abrir essas exceções a ninguém, mas já que te vou devorar, podes 

perguntar... 

O Pirilampo, perguntou: 

- Pertenço à tua cadeia alimentar? 

- Não, respondeu a serpente. 

O Pirilampo perguntou: 

 - Fiz-te algum mal? 

- Não, respondeu a serpente 

- Então, por que me queres matar? Perguntou o pirilampo. 

- Porque não suporto ver-te a brilhar... –Disse a serpente. 

CONTO (544) 

INFORMAÇÕES 

DIAS EUCARÍSTICOS 

RIBEIRA SECA - Dia 21 de março, sexta –feira, exposição do Santíssimo 

às 10 horas e encerramento às 17 horas com bênção. 

MANADAS - Dia 22 de março, domingo, exposição do Santíssimo às 10  

horas e encerramento às 18 horas com bênção. 
 

CONFISSÕES - VELAS 

As confissões de preparação para a festa da Páscoa, na comunidade de Velas, 

são no dia 17 de março a partir das 17h00. 
 

EXAMES NA ESOLA DA CALHETA 

A Escola Básica e Secundária da Calheta informa os interessados de que estão 

abertas as inscrições até 20 de março para a admissão às provas nacionais e provas de 

equivalência à frequência do 1º, 2º e 3º ciclo e ensino secundário. Os interessados 

deverão dirigir-se aos Serviços Administrativos da escola e apresentar os seguintes 

documentos: boletim de inscrição (adquirido na escola); cartão de cidadão ou bilhete 

de identidade; boletim individual de saúde atualizado; documento comprovativo das 

habilitações académicas adquiridas anteriormente. Os candidatos que já tenham 

processo individual na escola ficam dispensados de apresentar o boletim individual 

de saúde e o documento comprovativo das habilitações académicas adquiridas. Para 

mais esclarecimentos, os interessados devem dirigir-se aos serviços administrativos 

da escola.  
 

CLÍNICA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA CALHETA 

A Associação de Bombeiros Voluntários da Calheta informa que estarão na 

Clínica da Instituição os seguintes especialistas: Dr.ª Alexandra Dias, pediatra, de 13 

a 14 de março; Dr. Brasil Toste, otorrinolaringologista, em finais de março (dia ainda 

por estabelecer); Dr.ª Rute Couto, neurologista, nos dias 10 e 11 de abril; Dr. José 

Abreu Freire, Mamografia e Ecografia, em abril de 2015 (dias ainda por estabelecer). 

Os interessados podem fazer as suas marcações para os números 295 460 110/ 

295460111. 


