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EUCARISTIAS  De 26  de agosto a 1 de setembro de 2019 

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 

Segunda 19h00 Ribeira Seca Em louvor do Menino Jesus de Praga (Serafina)  

18h00 Ribeira Seca Maria Regina Ávila  
Terça     

19h00 Fajã Vimes Manuel Adelino de Sousa (7º Dia) 

Quarta  19h00 Ribeira Seca Rogério Cabral da Silveira  

Sexta  10h00 Ribeira Seca Maria Alexandrina Pereira  

 

Sábado 
 

17h00 Rib.ª do Nabo 

18h00 Manadas - Velas  

19h00 Biscoitos - Santo António  

20h00 Norte Pequeno 

Domingo 

10h00 Norte Grande  

10h30 Beira 

11h00 Calheta 

11h30 Velas  

12h00 Ribeira Seca  

12h30 Urzelina 

 

 

O que deste e o que reservaste só para ti.  

O que acolheste e o que rejeitaste.  

O que agradeceste e o que não reconheceste.  

A nossa vida é que nos julga. 

Pe. José Frazão Correia 

PENSAMENTO DA SEMANA 

 

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com 

 

Se os anjos existem, encontramo-los nas amizades que persistem...  

 

Se os anjos existem, 
encontramo-los nas amizades que persistem... 
Cada amizade encontrada ao léu, 
é como um anjo que desceu do céu... 

 

Amizades que surgem para nos ajudar, 
para nos fazer a vida melhor apreciar, 
que nos fazem agora e sempre acreditar 
que tudo sempre pode melhorar... 

 

Se todos no mundo entendessem 
o valor de uma amizade verdadeira, 
não fariam tanta asneira, 
e não deixariam que tantas coisas acontecessem... 

 

Amigos não veem apenas as qualidades, 
embora delas todos tenham necessidade... 
Amigos convivem com os nossos defeitos, 
porque somos humanos, portanto, imperfeitos... 

 

Aceitam-nos, e nos aceitam, 
como os seus aceitamos, 
e os aceitamos também... 

 

Esses anjos não dispõe de asas, 
nem tampouco caminham sobre brasas, 
mas têm em sua alma um doce sentimento 
que nos conforta em momentos de lamento, 
e lhes damos toda essa reciprocidade, 
 querendo sempre a sua felicidade... 

 

Assim, todos somos anjos, 
pois não creio que possa haver alguém 
que não tenha uma amizade sequer, 
em cujo ombro possa se consolar, 
em cujo coração possa habitar... 

 

Todos somos anjos neste mundo, 
bastando-nos desenvolver 
esse sentimento profundo... 
UMA TERNA E ETERNA AMIZADE. 

 

Autor Desconhecido 
 

BOLETIM  INTERPAROQUIAL  ANO XIX   SERIE II      Nº 916   25. 08. 2019  

https://fraternitasmovimento.blogspot.com/2019/08/se-anjos-existem-encontramo-los-nas.html
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A indiferença diante do maravilhoso 
 

Já não nos maravilhamos quando estamos diante de algo maravilhoso. 
  
Uma música calma e envolvente, uma paisagem imponente e quieta, um 

poema profundo e simples, o silêncio iluminado de um minuto de paz e 
descanso… já pouco deixamos que nos toque. 

  
O sublime é luz, o que, neste mundo de aparências cinzentas, faz com 

que haja quem considere inquietante, porque foge por completo à moda. 
Chegando até a existirem pessoas que o tomam por falso, porque se recusa a 
pensar que a sua vida e entendimento são, afinal, estreitos e que, em virtude 
disso, deviam abrir-se a fim de abarcar tudo o que os ultrapassa. 

  
Hoje também se pensa que cada um de nós é e deve ser o centro do 

mundo. Ora, não o somos, nem, ainda que o fossemos, seria bom assumi-lo 
como princípio de vida. Neste quadro, tudo o que é grandioso esmaga os 
preconceitos que centram o sentido da vida no eu. 

  
A indiferença parece ser a resposta que damos a tudo o que nos 

ultrapassa. Uma defesa que garante que não temos de assumir a nossa 
pequenez, mas que nos impede de nos elevarmos e engrandecermos, porque, 
afinal, somos dignos de partilhar a existência com o que é superior a nós, assim 
saibamos ser humildes. 

  
Temos medo do mistério e, por isso, defendemo-nos com a frieza face a 

tudo o que não controlamos, até porque tantas vezes nos convida a entregarmo-
nos. E tememos. Sem consciência de que o medo é o maior inimigo da 
liberdade e o que há de mais oposto à felicidade. 

  
O sublime é sempre grande, nas coisas pequenas tanto como nas coisas 

grandes. E sente-se com verdade, mesmo quando não se consegue 
compreender. 

  
Na alegria e no sofrimento, o amor mais autêntico manifesta-se nos 

gestos e pormenores mais simples. 
  
O sublime está, vezes sem conta, mesmo à nossa frente. 
  
Como é possível que Deus possa estar diante dos meus olhos e eu não o 

veja? 
José Luís Nunes Martins 

MEDITAR  
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INFORMAÇÕES 
 

ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 

MANADAS - 5ª feira, 29 de agosto, das 10 horas  às 11 horas, 
seguindo-se a celebração da Eucaristia. 

 

BAZAR DO BOM JESUS - FAJÃ GRANDE 

Pede-se a colaboração para o Bazar da Festa do Bom Jesus, na Fajã 
Grande, que se realiza de 27 a 29 de setembro. Os prémios podem ser 
entregues à Vera Paiva ou à Susana Paiva. 

 
CLÍNICA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA CALHETA 
A Direção da Associação de Bombeiros Voluntários da Calheta 

informa que estará na Clínica da Instituição a Dr.ª Alexandra Dias, Pediatra, 
20 e 21 de setembro; Dr.ª Renata Gomes, Cardiologista, em setembro; Dr. 
Brasil Toste, Otorrinolaringologista, em outubro; Dr. Tiago Ribeiro, 
osteopata (massagem terapêutica), data por estabelecer; Dr.ª Paula Pires, 
Neurologista e neuropediatra, em janeiro; Dr.ª Lourdes Sousa, 
Dermatologista em 6 de março; Dr.ª  Graça Almeida, Ginecologista e 
obstetra, data por estabelecer; Dr. Rui Amaral, imagiologia e Radiologia 
(Ecografia e Mamografia), data por estabelecer; Dr. Carlos Aguilar, 
Oftalmologista, data por estabelecer; Elisabel Barcelos, Psicóloga Clinica e 
Formadora, nas áreas de avaliação Psicológica de Condutores (Testes 
psicotécnicos), Avaliação Psicológica, acompanhamento Psicológico e 
formação em temas ligados à Saúde Mental e /ou Psicologia, quintas e sextas
-feiras.  

 

FESTA DE SANTO CRISTO 

CALDEIRA 

De 26 a 31 de agosto - Missa às 20h antecedida de confissões. 

 

O dia 29 de agosto será dedicado a Nossa Senhora com missa às 20 

horas seguida de procissão de velas. 

 

Dia 31 de agosto: missa vesper tina às 20h. 

 

Dia 1 de setembro: 9:00 h - Eucaristia; 

   11h - Eucaristia de Festa seguida de  arrematações e 

procissão. 

http://www.imissio.net/tags/jose-luis-nunes-martins/

