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QUE EU SAIBA… 

 

Que eu saiba ter calma quando tudo está um caos. 

Que eu saiba ser gota de água quando tudo arde. 

Que eu saiba ser bonança quando tudo é tempestade. 

Que eu saiba fazer diferente quando todos fazem igual. 

Que eu saiba esperar quando todos querem passar à 

frente. 

Que eu saiba dar do que tenho quando todos querem guardar o que é seu para si. 

Que eu saiba ser abraço quando todos os outros se afastam e têm medo da 

proximidade física. 

Que eu saiba ser presença acesa quando todos mergulham no seu individualismo. 

Que eu saiba ser mansidão quando o mundo me fere com a aspereza dos seus 

gritos. 

Que eu saiba ser paz quando a espada da guerra me atravessa. 

Que eu saiba ser ternura quando todos os outros são caras fechadas. 

Que eu saiba ser companhia quando reina a solidão. 

Que eu saiba ser consolo quando tudo for choro. 

Que eu saiba ser forte quando todos os outros abandonarem o barco. 

Que eu saiba, sempre, ser o que fizer mais falta. 
 

 

Marta Arrais 

PENSAMENTO DA SEMANA 

 

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com 

 

ORAÇÃO 
 
Cada um dos dias da minha vida quotidiana, Senhor, é o teu dia...  
 
Cada um dos dias da minha vida quotidiana, Senhor, é o teu dia: 
Dia da tua graça, dia do teu amor. 
Por isso, Senhor, preciso de viver cada um dos meus dias 
e aceitá-lo como o teu dia. 
 
Mas por que meios, os meus dias humanos 
podem tornar-se os teus dias? 
Só Tu, ó meu Deus, podes conceder-me esse meio. 
Nem o medo, nem qualquer potência da alma, nem mesmo a morte me evitarão 
perder-me nas coisas do mundo; 
só o teu amor me libertará: 
o amor por ti, único fim de todas as coisas, 
o amor por ti, que para ti basta, e que só ele pode preencher os nossos desejos… 
 
Amando-te, reencontro o que estava perdido; 
tudo se torna canto de louvor e de ação de graças dirigido à tua infinita majestade. 
O que estava dividido, o teu amor conduziu à unidade; 
o que estava disperso, Tu recolhes em ti; 
Aquilo que se tinha tornado puramente exterior, o teu amor fá-lo reentrar 
“no interior”. 
 
Mas este amor que aceita a vida quotidiana tal como ela se apresenta, 
que transforma cada um dos meus dias humanos num dia de graça para o fazer 
desaguar em ti, 
esse amor só Tu mo podes fazer dom. 
 
Só tenho uma prece a balbuciar: 
concede-me o dom mais banal e mais maravilhoso que seja: 
toca o meu coração pela tua graça, concede-me o teu amor. 
 
Permite que ao usar das coisas deste mundo, na alegria ou na dor, 
eu chegue, através delas, a compreender-te e a amar-te… 
Para que um dia todos os meus dias desaguem 
no único dia da tua vida eterna. 
 

Karl Rahner 
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 Luta contra o coronavírus da Diocese de Angra 
A Diocese de Angra tomou medidas na luta contra o coronavírus na Região 

Autónoma dos Açores em três etapas:  
Numa primeira fase, mandando retirar a água batismal das pias de água benta à 

entrada das igrejas, dando a sagrada comunhão aos fiéis apenas na mão, evitando a 
saudação da paz com o aperto de mão ou abraço e intensificando a higienização dos 
espaços e equipamentos.  

Na segunda fase determinamos o cancelamento de todos os eventos 
programados pela diocese e demais pessoas coletivas canónicas como jornadas de 
estudos, cursos, retiros, evitando a deslocação e entrada de pessoas na Região. Foram 
também desaconselhadas as celebrações comunitárias da unção dos doentes.  

Numa terceira fase, neste fim-de-semana, 14 e 15 de março, encerramos as 
atividades dos grupos de jovens e de adultos de todos os serviços e movimentos laicais, 
até ao dia 12 de abril.      

A Cáritas Diocesana cancelou o seu peditório para o próximo fim-de-semana, o 
Corpo Nacional de Escutas cancelou também as suas atividades, as Romarias 
quaresmais ficam suspensas durante esta quaresma e as comemorações do dia mundial 
da juventude em todas as ilhas, a 4 e 5 de abril ficam sem efeito nesta data.    

A partir da próxima segunda-feira, dia 16 de março, são suspensas as 
celebrações comunitárias da Santa Missa aos domingos e dias de semana, bem como 
procissões, lausperenes, e outros atos de culto público, até ser superada a atual crise de 
emergência, devendo o bispo diocesano levantar a obrigatoriedade de preceito da missa 
dominical para todos os fiéis.    

Também ficam sem efeito as celebrações do sacramento da confirmação ou 
crisma que estão a decorrer na ilha de São Jorge, a partir de 2ª feira, bem como a Visita 
Pastoral ordinária do Bispo diocesano àquela ilha. 

São ainda canceladas as celebrações comunitárias ou privadas do sacramento 
da penitência ou da reconciliação, a não ser por pedido explícito e necessário do 
penitente. são suspensas as visitas dos párocos e ministros extraordinários da 
comunhão aos doentes, quer domiciliárias e a lares.  

Relativamente aos funerais, evitem-se os velórios com muita gente, devendo 
apenas estar presentes os familiares mais diretos do defunto. Ficam também suspensas 
as missas exequiais ou de corpo presente, de 7º. 30º. dia e de aniversário, até 
indicações em contrário.  

Esperamos fazer a avaliação desta situação até ao dia 3 de abril próximo, de tal 
maneira que possamos celebrar a Semana Santa e a Páscoa comunitariamente, se as 
condições de saúde pública assim o permitirem. As visitas turísticas às igrejas e 
espaços musicológicos das mesmas também devem ser evitadas.   

Aconselhamos os sacerdotes diocesanos a celebrarem a Eucaristia ao domingo 
e em dias de semana, ainda que de um modo particular, sem celebração comunitária. 
Aos demais fiéis, pede-se que acompanhem a celebração da Eucaristia dominical pelos 
meios de comunicação social ou pela internet, devendo estes manter as transmissões 
caso tal seja possível. Intensifique-se a vida de oração em casa, biblicamente 
alimentada, a escuta da criação e da natureza, a atenção familiar, o jejum dos excessos 
e a esmola de cuidar dos mais frágeis, como é próprio deste tempo da quaresma. Para 
todos, haja saúde e a graça de Deus!     

Angra do Heroísmo, 13 de março de 2020  
Hélder Fonseca Mendes, Vigário Geral  
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INFORMAÇÕES 
 
 

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA 
A festa da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, que habitualmente 

era no primeiro Domingo a seguir à Páscoa, foi adiada para o dia 24 de Maio. 
 
IRMANDADE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO DA CALHETA 
A Mesa Administrativa da Irmandade do Divino Espírito Santo da Vila da 

Calheta vem por este meio informar que o pagamento das quotas e entrega dos 
prémios para o bazar poderão ser realizadas na Agência de Viagens Via São Jorge ou 
no Clímaco Ferreira da Cunha no horário normal de funcionamento. 
 

UNIDADE DE SAÚDE DA ILHA DE SÃO JORGE 
Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser 

humano. 
O novo coronavírus transmite-se por contacto direto (ex. mãos tocarem em 

objetos que tenham ficado contaminados com as secreções de alguém infetado), ou 
através da inalação de gotículas respiratórias infetadas, libertadas ao falar, respirar ou 
tossir.  

As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção 
respiratória aguda como febre, tosse e dificuldade respiratória.  

A infeção por coronavírus pode levar a pneumonia grave com insuficiência 
respiratória aguda, falência renal e eventual morte. 

Para prevenir a infeção por coronavírus deve ter os seguintes cuidados:  
Quando espirrar ou tossir, tape o nariz e a boca com um lenço ou o antebraço; 
Os lenços devem ser imediatamente descartados no lixo e as mãos 

higienizadas; 
Lave frequentemente as mãos com água e sabão ou use uma solução à base de 

álcool; 
Evite tocar com as mãos na cara (BOCA, NARIZ OU OLHOS) ou em outras 

superfícies sem antes as ter higienizado;   
Evite contacto próximo (abraços, apertos de mão ou beijinhos) com pessoas 

com infeção respiratória (mínimo 1 metro de distância); 
Se esteve ou regressou de áreas afetadas (incluindo o continente português) 

nos últimos 14 dias, NUNCA SE DIRIJA ÀS URGÊNCIAS; 
Se apresenta sintomas de tosse, ou febre, ou dificuldade respiratória, NUNCA 

SE DIRIJA ÀS URGÊNCIAS;  
Contacte a Linha de Saúde Açores 808 24 60 24, e siga as informações dos 

profissionais de saúde. 
Se ficar em quarentena, cumpra as recomendações recebidas, em particular no 

que toca ao isolamento social; 
Perante a situação atual e considerando as recomendações emitidas pelas 

entidades oficiais, reforça-se a importância de limitar os contactos com outras 
pessoas, permaneça em casa, saindo apenas nas situações imprescindíveis.  

Proteja a sua saúde e a saúde daqueles que o rodeiam. 
Uma recomendação da Unidade de Saúde da Ilha de São Jorge e do Governo 

dos Açores. 


