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EUCARISTIAS

De 28 de setembro a 4 de outubro de 2015

DIAS

HORA LOCAL

INTENÇÕES

Segunda

19h00

Ribeira Seca

Leonor Relvas dos Ramos

Terça

19h00

Ribeira Seca

Helena Artur Amaral, António e família

17h00

Rib.ª do Nabo

18h00

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

5 conselhos do Papa Francisco sobre internet e televisão

19h00

Fajã dos Vimes - Portal

1. Deitar livros fora, mudar de canal. “Na

10h00

Norte Grande - Manadas

época da imagem há que fazer o que se fazia na época

10h30

Beira

dos livros: escolher o que me faz bem". Por isso, “há

11h00

Norte Pequeno - Biscoitos

que saber escolher os programas, e esta é uma

11h30

Velas

responsabilidade nossa. Se vejo que um programa não

12h00

Calheta - Ribeira Seca

12h30

Urzelina

Sábado

Domingo

BOLETIM INTERPAROQUIAL ANO XV SERIE II Nº 712 27. 09.
No início do ano letivo, pode ter alguma importância estes 5 conselhos do
Papa Francisco

é bom para mim, que deita por terra os valores, que me torna vulgar, ou que contém
cenas desonestas, tenho que mudar de canal. Como se fazia na minha época 'da
lousa': quando um livro era bom, lia-se; quando um livro fazia mal, deitava-se fora".

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
RIBEIRA SECA
Tríduo - dias 30 de setembro, 1 e 2 de outubro, missa às 20 horas.
Festa - dia 4 de outubro com Eucaristia às 12 horas e procissão as 18 horas.

PENSAMENTO DA SEMANA

2. Fugir de ser escravos do computador. Cuidado com “a fantasia má, a
fantasia que mata a alma. Se tu, que és jovem, vives ligado ao computador e te
convertes num escravo do computador, perdes a liberdade. E se procuras no
computador programas desonestos, perdes a dignidade". Tanto na televisão como na

internet “há coisas sujas”.
3. Não à televisão-lixo. Atenção também “aos programas vazios, sem

Há olhos tão pequenos que só veem pequeno… Há olhos tão GRANDES e tão LINDOS
que tudo o que veem é BELO e GRANDE e LINDO!
Derrotar Montanhas

Cegos, nos caminhos do Espírito, não são os que não veem, são
os que pensam tudo ver na espessa camada da aparência...

Carlos Maria Antunes

valores; por exemplo, programas relativistas, hedonistas, consumistas, que fomentam
todas essas coisas. Nós sabemos que o consumismo é um cancro da sociedade.”
4. Computadores e televisões, num lugar comum da casa. “Há pais muito
preocupados que não permitem que haja computadores nos quartos das crianças; os
computadores devem estar num lugar comum da casa. Estas são pequenas ajudas que
os pais encontram" para evitar que os filhos se exponham a todo este tipo de material.

ZONA PASTORAL CENTRO

Beira - Calheta - Manadas - Norte Grande - Norte Pequeno - Ribeira Seca - Stº António - Urzelina - Velas

Pe. Manuel Santos T eles. 295416484 Telm. 917633096 e-mail: padrema@mail.telepac.pt
Pe. António Azevedo T elef. 295414152 Telm. 918996189
Pe. Alexandre Medeiros T elef. 295416671 Telm. 926650057 e-mail: padrecorvo@gmail.com
Pe. Ruben Pacheco T elm. 968300399 e-mail : perubenpacheco@gmail.com

5. Não comer em família com o telemóvel. “Estar demasiado apegado a
computadores, telemóveis, etc. faz mal à alma e retira a liberdade: faz-te escravo
desses meios. É curioso, em muitas famílias os pais e as mães dizem-me: estamos à
mesa com os filhos e eles, com o telemóvel, estão noutro mundo".

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com
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CONTO (572)

Quem vos der a beber um copo de água, por serdes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a
sua recompensa, diz Jesus no Evangelho. Qualquer gesto de amor não ficará sem fruto ou sem
gratidão.
Contaram-me que em Madagáscar a galinha é tida como o símbolo da gratidão. Porquê?
- É que ela por cada gole de água que recebe, ergue a cabeça para agradecer a Deus. Por cada copo de
água dos homens haverá uma recompensa mas as galinhas agradecem por cada gota de água. Elas não
são miudinhas, são sim reconhecidas.
Há dias alguém tentava compreender a expressão exclusiva da língua portuguesa para agradecer:
Muito obrigado.
Porquê?
- Isto é a abreviatura de uma frase completa: Eu sinto-me obrigado a reconhecer esse gesto durante
toda a vida.
E há muitas maneiras de agradecer ou de mostrar o nosso contentamento: erguer o olhar, um sorriso,
uma atenção, uma simples palavra, ou qualquer gesto espontâneo.
Deus promete valorizar qualquer ação feito por amor. Podemos ser como Ele. Por isso rezamos: Vós
não precisais dos nossos louvores e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos
hinos de bênção, nada aumentando à vossa infinita grandeza, alcançam-nos a graça da salvação.
Pe. José David Quintal Vieira, scj

MEDITAR

OS TRÊS FILHOS
Três mulheres iam para a fonte elogiando os respetivos filhos. Dizia a primeira:
- O meu filho é mais esperto e ágil que ninguém.
Dizia a segunda:
- O meu filho canta como um rouxinol. Tem uma voz maravilhosa.
A terceira permanecia em silêncio. As outras interpelaram-na:
- E tu que dizes do teu filho?
A mulher respondeu:
- Não sei que dizer dele. É um bom rapaz como há tantos. Não tem nada de especial.
No regresso, as três mulheres, carregando as bilhas, tiveram de parar para descansar um
pouco. Com elas ia também um velho.
Vieram ao seu encontro os três jovens. O primeiro improvisou um espetáculo: apoiava as
mãos no chão e dava saltos mortais. As mulheres olhavam extasiada: «Que jovem tão habilidoso!»
O segundo entoou uma canção. As mulheres escutaram-no comovidas. «É um anjo!»
O terceiro jovem dirigiu-se à sua mãe, pegou na pesada bilha e pôs-se a caminhar ao seu
lado.
As mulheres perguntaram ao velho: «Então que diz dos nossos filhos?»
O velho, maravilhado, exclamou: «Filhos? Eu vi apenas um filho!»
In A LEGRE MANHÃ de Pedrosa Ferreira

Eu só peço a Deus
Que a dor não me seja indiferente
Que a morte não me encontre um dia
Solitário sem ter feito o que eu queria

INFORMAÇÕES

CATEQUESE DO NORTE PEQUENO

Eu só peço a Deus
Que a injustiça não me seja indiferente
Pois não posso dar a outra face
Se já fui machucada brutalmente

Ano Letivo da Catequese 2015/2016
Ano
1ºano

Eu só peço a Deus
Que a guerra não me seja indiferente
É um monstro grande e pisa forte
Toda fome e inocência dessa gente

3ºano
5ºano
7ºano

Eu só peço a Deus
Que a mentira não me seja indiferente
Se um só traidor tem mais poder que um povo
Que este povo não esqueça facilmente

9ºano

10ºano

Eu só peço a Deus
Que o futuro não me seja indiferente
Sem ter que fugir desenganando
Pra viver uma cultura diferente

Alunos

Catequista

Luna Aniceto e Mara Carmo

Luís Silva e Érica
Mendonça
Cláudia Meneses

Rodrigo Regalo, Telmo Pamplona, Zina, Beatriz
Mendonça e David Vicente
Ana Carinha Silva, Tatiana Dias, Iara Carmo e André
Meneses
Lucas Manso, Laura Oliveira, Jéssica Camara, Petra
Carmo e Dennis Vicente
Nuno Carmo, Paulo Silva, Clara Alberto, Fernando
Romano
Catarina Lemos e Soraia Carmo

REUNIÕES DE CATEQUISTAS
Calheta: dia 28 de setembr o às 17:30 hor as.
Norte Grande: dia 29 de Setembr o às 19 hor as
León Gieco

Zita Sousa e Edna
Vicente
Lénia Nascimento
Alexandre Oliveira

Pe. Manuel Santos

