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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 

EUCARISTIAS  De 30 de janeiro a 5 de fevereiro de 2012 
DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 

Segunda  19h00 Urzelina  Maria Escília Ramos (7º Dia) 

Terça 18h00 Ribeira Seca Em louvor do Menino Jesus de Praga  

Quarta   18h00 Ribeira Seca Fernando Nunes Belo (aniversário) 

Quinta  19h00 Ribeira Seca João Machado Oliveira e Serafina Oliveira  

18h00 Ribeira Seca Manuel Vitorino Luís e Mariana Adriana Aguiar  

19h00 Beira Ilda Augusta de Oliveira 
 

Sábado 
17h00 Er.da de S.to António  - Rib.ª da Areia - Rib.ª do Nabo  

18h00 Fajã dos Vimes - Portal - Velas 

 
 
 
 
 

Domingo 
 

10h00  Manadas - Norte Grande 

10h30 Beira 

11h00 Norte Pequeno - Biscoitos 

11h30 Velas 

12h00 Calheta  - Ribeira Seca  

12h30 Urzelina 

13h00 Santo António  

 

Sexta 

 
Como a flor exala o seu perfume e o sol espalha o calor dos 
seus raios, assim nós temos necessidade de irradiar pelo 
gesto e, sobretudo, por esse dom maravilhoso que é a 
palavra.  
A palavra só tem sentido na medida em que sai da boca de 
um homem para entrar no coração de outro e ali fazer brotar 

 

PENSAMENTO DA SEMANA 

 

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com 
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CONSAGRADO 

Somos chamados à vivência da semana do 
consagrado que decorre de 29 janeiro a 5 de 
fevereiro.  

Consagrado é aquele que é dado ao serviço dos 
outros. Dito assim achamos que há muitos, senão 
todos, somos consagrados porque estamos ou 
devemos estar numa atitude de doação aos outros.  E somos pelo nosso batismo. Mas 
esta semana quer prestar uma maior atenção àqueles que, sentindo o apelo de Deus, 
se entregam a Ele para colaborarem na ação redentora do mundo como anunciadores 
do Evangelho. Quer, também, dizer que este anúncio não é só com palavras, mas 
acima de tudo, com a vida. E temos consagrados que estão em atitude permanente de 
oração. 

Encontrei o seguinte texto no “Pátio dos gentios” que achei de uma beleza tal 
que aqui deixo numa atitude de partilha e reflexão com todos os meus leitores. Aqui 
vai o texto: 

“Dentro de mim há um poço muito fundo. E lá dentro está Deus. Às vezes 
consigo lá chegar. Mas acontece muito frequentemente haver pedras e cascalho no 
poço, e aí Deus está soterrado. Então é preciso desenterrá-lo. Imagino que há 
pessoas que rezam com os olhos apontados ao céu. Esses procuram Deus fora de si. 
Há igualmente pessoas que curvam profundamente a cabeça e a escondem nas mãos, 
penso que esses procuram Deus dentro de si” 

O consagrado é aquele que está, permanentemente, nesta atitude de inclinação 
sobre si mesmo para encontrar Deus dentro de si e dialogar com Ele. Chegar a uma 
intimidade tal que deixa transparecer Deus. Aquele que não precisa mais pronunciar 
palavras, muito menos gritar, ameaçar… A sua própria vida mostra o amor de Deus 
que brota de um coração dedicado que encontrou o Amor. 

Diz-se que estes é que ganham. Penso, também, que sim porque o amor é que 
permanece e cativa. O amor arrasta e contagia. Estamos a precisar de muita gente 
assim, cheia de esperança e com o dinamismo do reino do Amor. O tempo nublado 
pelos sacrifico tem de apontar num outro sentido que é descoberto nesta capacidade 
de nos inclinarmos e descobrimos que afinal Deus vive connosco, ao nosso lado.  



IV DOMINGO TEMPO COMUM 
Tomar posição 
Esta história ocorreu numa universidade. 
Havia um professor que se dizia profundamente ateu. Os seus alunos sempre tiveram medo de 
discutir o assunto porque no princípio de cada semestre 'provava que Deus não podia existir'. 
Pedia que quem acreditasse em Deus se levantasse. Em 20 anos nunca ninguém se atreveu pois 
acrescentava: 
- Quem acredita em Deus é um louco. Se ele existisse faria com que este giz, ao cair no chão não 
se parta. Seria uma prova que ele é Deus. 
E atirava o giz que se fragmentava. Os estudantes olhavam apenas e ninguém se pronunciava. 
Há um ano atrás alguém aguardava este momento. 
- Se há alguém que ainda acredita em Deus, que se ponha de pé! 
O rapaz, decidido, levantou-se no meio do salão. 
- Ah tonto! Se Deus existisse, provaria evitando que este giz se parta ao cair no chão... 
Inadvertidamente o giz escapuliu-se entre os dedos deslizando pela roupa até parar intacto no 
chão. O professor, estupefacto, saiu a correr e não mais voltou. E toda a plateia deu uma salva de 
palmas para o colega. 
Às vezes a única coisa que precisamos de fazer é pormo-nos de pé. 
Diante de Jesus ninguém pode ficar indiferente. Até os demónios tomavam uma posição e os 
fariseus se declaravam. Não basta acreditar pois, até os demónios acreditavam. É preciso pôr-se 
de pé. 

Pe. José David Quintal Vieira, scj 
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MEDITAR 
ORAÇÃO PARA A SEMANA DO CONSAGRADO 
A contemplação do Coração 
é olhar a vida por dentro com os olhos da alma e a luz da fé; 
é o descansarmos na confiança 
de estarmos a ser amados neste preciso momento; 
é o deixarmos que Deus nos sussurre baixinho: 
“ainda que tenhas de passar pelo fogo 
nada temas porque Eu estou contigo”; 
é o acreditar na realidade divina que se esconde 
sob a frágil humanidade da nossa existência. 
 
A contemplação do Coração 
é a leitura gozosa do Evangelho 
que Deus vai escrevendo com a nossa vida; 
é a bênção da Presença de Deus feita “nova encarnação” 
e manifesta em nosso ser como nova criação; 
é abrir para o alto as asas do entendimento 
e acolher de Deus a luz que nos converte em sacramento. 
 
A contemplação do Coração 
não se dá em nenhum momento 
porque ela é vida momento após momento; 
ela resgata-nos do sem sentido 
e faz-nos sentir de Deus o Amor de Filho querido; 
é um eterno enamoramento, 
para o qual Deus espera o nosso consentimento. 
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AMIGOS PARA SEMPRE 
Dois jovens frequentavam a mesma escola e 

eram muito amigos. Terminados os estudos 
obrigatórios, cada qual seguiu o seu caminho e 
perderam o contacto... Nunca mais se viram um ao 
outro. 

Um deles continuou a estudar, entrou na Faculdade de Direito, foi um 
brilhante aluno e chegou a ser um famoso juiz. 

O outro jovem teve pior sorte. A um certo momento, a vida começou a correr 
de mal a pior. Meteu-se nas drogas e sentiu a necessidade de roubar, acabando preso. 

Dias depois foi levado a tribunal. Apesar das rugas que o desfiguravam, o 
juiz reconheceu nele o seu antigo amigo dos tempos de escola. 

Continuava a ter por ele uma grande amizade mas, ao mesmo tempo, tinha de 
fazer justiça. Fez-se o julgamento e o juiz leu a sentença que o condenava a uma 
pesada multa. 

Em seguida, o juiz desceu do estrado, aproximou-se do réu e disse-lhe: 
- Como juiz, já fiz o meu dever: multar-te e pedir-te para mudares de vida. 

Agora, como amigo, dou-te um aperto de mão e passo o cheque para pagares a multa. 
Só te peço que não me dês o desgosto de voltar a ver-te aqui outra vez. 

Essa atitude amiga do juiz impressionou de tal maneira esse jovem que 
mudou de vida. 

CONTO (385) 

INFORMAÇÕES 
 

ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DAS VELAS 
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Velas continua a recolher, até 

15 de fevereiro, donativos para Cabo Verde: roupas de verão, livros e brinquedos. 
 A Associação, pede e agradece aos seus associados que regularizem as suas quotas na 

secretaria da mesma de forma a evitar as despesas com a cobrança ao domicílio. 
 
FEIRA DE ARTIGOS USADOS NO NORTE GRANDE 
No dia 5 de fevereiro haverá uma “feira de artigos usados” na Sociedade do Norte 

Grande das 11 às 18 horas. 
Vem procurar aquilo que desejavas ter, e que não podias, por o preço ser elevado. 
 
RECEITAS 
Arrematações da festa de Santo Antão no Norte Grande 187,00€. 
 
CASA DOS BOLOS DA RIBEIRA SECA 
A Casa dos Bolos da Ribeira Seca do ano de 2011 informa que o peditório rendeu 

2.034,74€ e, depois de pagas as despesas, ficou com um saldo positivo de 420,00€. Esta 
receita foi para a oferta de 10 dúzias de copos e uma mesa de mogno para a casa dos 
bolos. A comissão agradece a colaboração de todos. 

Os nomeados para a Comissão deste ano de 2012 são: David Ávila; Maria Elisa 
Pavão; António Ferreira dos Santos; Rogério Ávila e Luís Manuel Cabral. 


