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EUCARISTIAS

De 30 de julho a 5 de agosto 2012

DIAS

HORA

LOCAL

INTENÇÕES

Segunda

19h00

Ribeira Seca

Adelina Ribeiro

Terça

19h00

Ribeira Seca

António Caetano de Sousa

Quarta

18h00

Ribeira Seca

Rosa da Conceição Dias

Quinta

19h00

Ribeira Seca

Raúl Sousa Luís e filhos

Sexta

19h00

Ribeira Seca

Pedro Nunes

Sábado

SERIE II

Nº 543 29. 07. 2012

VEM A MIM
Tu dizes-me: Vem a Mim!
Tu convidas-me para o encontro,
Tu seduzes-me para a divina intimidade.

ra

18h00

Rib. do Nabo

19h00

Velas - Rib.ra da Areia - Biscoitos

20h00

Fajã dos Vimes

10h00

Norte Pequeno - Manadas

10h30

Beira

11h00

Calheta

Domingo 11h30

BOLETIM INTERPAROQUIAL ANO XII

Velas

12h00

Ribeira Seca

12h30

Urzelina

13h00

Santo António

FESTA DE NOSSA SENHORA DAS NEVES
NORTE GRANDE
Tríduo: Dias 31 de julho, 1 e 2 de agosto às 20h.

Dia 6 de agosto
- Missa de festa às 12h00 e Procissão às 19h30m.
FESTA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM
PORTAL
Tríduo - Dias 1, 2 e 3 de agosto às 20h.
Festa dia 5 de agosto - Missa às 11h e procissão às 20h.

Mas eu vou a mim próprio
e, por isso, ando desencontrado comigo.
Vou às coisas, possuo-as, utilizo-as,
mas ando desencontrado com elas.
Vou aos outros, sem Ti, apego-me
e ando desencontrado dos outros,
Só indo a Ti, Senhor Jesus,
me encontro a mim próprio,
me realizo plenamente
E descubro a minha razão de viver.
Só indo a Ti, Senhor Jesus,
encontro as coisas, o mundo,
a sua grandeza e beleza
e tudo me leva para Ti.
Só indo a Ti, Senhor Jesus,
os outros são presença do Divino,
são caminho para o absoluto,
são meio de libertação.

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

Segreda-me sem cessar: Vem a Mim!
Convida-me, Senhor, para o encontro!
In Firmes na Fé de Dário Pedroso, S. J.

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com
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CONTO (411)

XVII DOMINGO DO TEMPO COMUM
Partilhando
Ouvi esta história do Pe. Mário Casagrande:
Um dia uma menina chegou ao Colégio com dois rebuçados.
- Uhm! Que rebuçados tão bons!
- São todos para mim.
- Eu também já não tenho dentes para isso mas repara naquela tua colega. Está triste. Se eu
tivesse rebuçados dava-lhe um…
A miúda hesitou e a muito custo partilhou um doce com a colega.
No final do dia o Padre perguntou-lhe:
- Então, já comeste o rebuçado?
- Sim. Era booom…
- E o que é que sentes agora?
- Agora não sinto nada.
- Diz-me lá. Qual o rebuçado que agora te dá maior satisfação: o que comeste ou o que deste à
tua colega?
A miúda chegou à conclusão que o rebuçado que partilhara ainda lhe causava satisfação.
Cinco pães e dois peixes, que é isto para tanta gente? Partilhou-se e o milagre aconteceu: o pouco
com Deus é muito.
O pão que reparto é o que me dá melhor sabor. A felicidade que semeio é a que realmente
permanece. E a alegria que partilho é a que realmente conta.
É preciso ainda hoje fazer destes milagres, transformar pedras em pão, partilhar o pouco ou o
muito que se tem.
Pe. José David Quintal Vieira, scj

MEDITAR

O FOGO DA CARIDADE
Era uma vez uma caixa cheia de fósforos, todos eles com grande desejo
de levar luz e calor aos Homens. Por isso, saíram de dentro da caixa e
lançaram-se ao trabalho.
Os fósforos viram um grupo de jovens junto de uns ramos, querendo
fazer uma fogueira para se aquecerem. Nenhum deles tinha fósforos. Foi
então que o primeiro se ofereceu para acender a fogueira. E assim foi.
Contudo, a lenha estava húmida e o fósforo apagou-se inutilmente.
Ofereceu-se de seguida um segundo fósforo, mas de novo a chama se apagou
sem produzir o efeito desejado. E assim com mais alguns, continuando os
jovens sem fogueira.
Como os fósforos se iam apagando todos, um atrás do outro, os jovens
desistiram da fogueira e embrulharam-se em sacos-cama, decididos a
começar a dormir mais cedo, sem a projetada velada juvenil.
Havia ainda doze fósforos. Desanimados, após tantas tentativas
frustradas, reuniram-se e decidiram:
- Vamos unir-nos todos: façamos juntos uma só chama. Se nos
unirmos, conseguiremos, certamente que estes jovens acendam a fogueira.
E assim aconteceu. A chama pegou e os jovens fizeram festa ao calor
da fogueira até madrugada.
In Alegre Manhã de Pedrosa Ferreira

Paz e Alegria
INFORMAÇÕES

Planta, por onde fores,
Uma flor de bondade.

CLÍNICA DOS BOMBEIROS
A Direção da Associação de Bombeiros Voluntários da Calheta
informa que estará na clínica da instituição a Dr. ª Lourdes Sousa,
especialista em Dermatologia, nos dias 21 e 22 de agosto de 2012. Os
eventuais interessados podem fazer as suas marcações através dos números
295 460 110 / 295460111.

Irradia a esperança
Nas palavras de fé.
Veste de paz e amor
O ambiente em que estejas.
Se algum mal aparece,
Olvida e faz o bem.
Suprime quanto possas
Os problemas que encontres.
Pelo Sol, Deus nos guarda
No esplendor da alegria.
Emmanuel

INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO
No dia 1 de agosto pelas 19 horas, haverá uma cerimónia de
inauguração das obras de beneficiação e ampliação do aeroporto desta Ilha de
São Jorge.
Nesta cerimónia estarão presentes os melhores alunos das quatro
escolas da nossa ilha.
Sabendo da utilidade desta estrutura para a ilha, a SATA convida toda
a população para este momento importante para São Jorge.

