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EUCARISTIAS  De 29 de fevereiro a 6 de março de 2016 

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 

Segunda  
18h00 Ribeira Seca Custódia Vieira e Deodato Cunha 

19h00 Portal João de Sousa Gomes (7º Dia) 

Terça 18h00 Ribeira Seca Famílias Caetano, Sabino e Afonso 

Quarta 18h15 Ribeira Seca António Borba e família a pedido Júlio e Serafina 

Quinta  19h00 Manadas  

Sexta  19h00 Ribeira Seca Maria Laudelina Ávila 

 

Sábado 
 

17h00 Rib.ª do Nabo - Er.da de S.to António - R.ra d’Areia - Santo António 

18h00 Velas - Fajã dos Vimes - Portal 

 

Domingo 
 

10h00 Manadas 

10h30 Beira 

11h00 Norte Pequeno - Biscoitos  

11h30 Velas 

12h00 Calheta - Ribeira Seca 

12h30 Urzelina 

13h00 Norte Grande - Eucaristia e Procissão de Passos 

 

O nosso coração, por vezes, sofre porque há 

situações em que provoca sofrimento no outro 

quando o objetivo não é esse, mas fazer caminho 

para se ser feliz. O ser humano é muito complexo. 

Precisamos de dar espaço ao amor e à bondade para 

nos descomplexarmos, para nos simplificarmos. 

 
Grão de Mostarda 

PENSAMENTO DA SEMANA 

 

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com 

EM QUE SILÊNCIO TENS PROCURADO? 

Antes de dizer à vida o que queremos, 
importa escutar o nosso íntimo, para que, em 
silêncio, o coração e a razão nos indiquem o 
sentido que escolheriam para a nossa vida. 

Há o silêncio da coragem daquele que 
luta, mas está em paz... e o silêncio da derrota 
daquele que se cala, cultivando ódios e 
fermentando vinganças, a propósito de maldades 
que, tantas vezes, nem sequer existiram... 

Há o silêncio da contemplação e o do desprezo... 

Há o silêncio dos segredos e mistérios, e o silêncio onde tudo se descobre... 

Há o silêncio em que com alegria se espera, e aquele em que se desespera, 
numa angústia onde a ansiedade semeia pesadelos e dores… 

Há o silêncio da pureza que se guarda para o momento certo e o silêncio de 
quem, arrependido, empregou a sua pureza no tempo errado... 

Há o silêncio de quem se esforça, o de quem descansa, mas também o de 
quem finge... 

O silêncio é a luz das grandes obras. Só quando nos fazemos pequenos 
podemos compreender a grandeza do que nos ultrapassa. Só o silêncio permite que 
vejamos com atenção. Admirando como quem escuta. 

Notas soltas não são melodia... É preciso calar as inutilidades se se quer 
chegar mais fundo. É tão heroico dizer o que se deve, quando se deve, como é calar o 
que não acrescenta nem faz bem algum. 

Estamos aqui de passagem, mas com o dever de fazer algo com sentido. Só no 
silêncio da fé se abraçam a paixão e a razão. 

Há quem viva uma vida inteira sem nunca querer saber a verdade… um dia de 
cada vez, como se pudesse começar e acabar quando lhe parece bem... mas escolher 
uma vida assim é como decidir coser sem linha. 

Há um silêncio em que tudo se entrelaça, em que se desfazem os nós, se 
fecham as feridas e se cosem todos os pedaços... tecendo um eu, inteiro... uma obra 
perfeita, cheia de imperfeições. 

José Luís Nunes Martins 
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MEDITAR 
 
A QUARESMA É ESTA ESTRADA DE LUZ E DE JESUS. 
 
A quaresma é uma estrada 
Entrecortada 
Por estações de serviço de paz e de perdão, 
Uma avenida 
Florida 
De oração, 
Uma praça 
De graça 
E contemplação. 

  

A quaresma é uma escada, 
Que do céu desce, 
Trazendo até nós a mão de Deus, 
E ao céu se eleva, 
Levando até Deus a nossa prece. 

  

A quaresma é um caminho 
Direitinho 
Ao coração. 
É preciso limpá-lo 
De todo o lixo ali acumulado. 
É preciso entregá-lo a Deus, 
Limpo e cultivado. 

  

Senhor desta estrada deserta, 
Que vai de Jerusalém a Gaza, 
Conduz os meus passos 
Até ao limiar da tua casa. 

 António Couto 

III DOMINGO DA QUARESMA 
O nosso valor 
Um orador começou a sua palestra segurando uma nota de Cinco Mil Escudos. Perguntou aos 
duzentos ouvintes: 
- Quem gostaria de ter esta nota de Cinco Mil Escudos? 
Claro que aquilo fazia jeito a qualquer pessoa de modo que todas as mãos se ergueram. 
De seguida com as mãos amarrotou a nota e perguntou de novo: 
- Quem quer ainda esta nota assim mal tratada? 
As mesmas mãos continuaram levantadas. 
Deixou cair a nota no chão e começou a pisá-la e a esfregá-la com a sola dos sapatos. Depois 
pegou nela, suja e amarfanhada, e fez a mesma pergunta: 
- E agora? Ainda há alguém que queira esta nota? 
Todas as mãos permaneceram erguidas. 
- Meus amigos, não importa o que eu faça com esta nota, vocês vão querer na mesma, porque ela 
não perde o seu valor. Estimada ou mal tratada, ela continuará a valer Cinco Mil Escudos. Assim 
é a nossa vida. Muitas vezes somos amassados, pisados e ficamos imundos, por decisões que 
tomamos, por experiências que fazemos ou por situações que enfrentamos. E assim ficamos, à 
primeira vista, desvalorizados ou aniquilados. Quer estejamos sujos ou limpos, machucados ou 
inteiros, nada disso altera a importância que temos. O preço da nossa vida não vem do que 
fazemos, temos ou sabemos mas do que somos. 
O Filho Pródigo continuou a ter o mesmo valor aos olhos do Pai. 
Estas duas histórias têm a ver connosco. 

Pe. José David Quintal Vieira, scj 
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OS QUATRO AMORES 
Um homem tinha quatro amores: a beleza, o dinheiro, a fama e as boas ações. 
Quando chegou a hora da morte, chamou-os para se despedir: 
- Meus amigos, vou morrer. Adeus! 
A beleza disse-lhe: 
- Já sabias que eu não era um amor definitivo. Tudo o que é bom acaba. Tem paciência. 

Adeus! 
O dinheiro consolou-o dizendo: 
- Já sabes que estarei contigo até ao fim. Terás um enterro solene. 
A fama aproximou-se e disse-lhe com voz forte para que todos ouvissem: 
- Alegra-te porque és muito conhecido e terás muita gente no teu funeral. Os jornais 

falarão de ti durante alguns dias. 
Finalmente, aproximaram-se as boas ações e, carinhosamente, lhe disseram: 
- Não tenhas medo. Nós não nos despedimos de ti, nem choramos nem fazemos 

promessas. Acompanhar-te-emos mesmo para além da morte e, graças a nós, terás uma 
eternidade feliz. 

CONTO (594) 

INFORMAÇÕES 
 

CURSO DE FORMAÇÃO BÍBLICA 

Nos dias 4 e 5 de março, às 19:30 horas, haverá um ação de formação Bíblica 

na Pousada da Juventude de São Jorge para todos os que quiserem participar, 

orientada pelo Dr. Ricardo Tavares. Faço um apelo a que todos os que puderem 

participem: catequistas, comissões, escuteiros, leitores, acólitos… O temas é: “As 

alegorias em São João”. 
 

ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO - em comunhão com o Papa Francisco 
nas “24 horas para o Senhor” 

MANADAS - Quinta-feira, dia 3 de março, das 17 às 19 horas. 
RIBEIRA SECA - Sexta-feira, dia 4 de março, das 17 às 19 horas. 

CALHETA - Sexta-feira, dia 4 de março, das 17 às 18 horas. 
 

VISITA AOS DOENTES 

Ribeira Seca - Terça-feira - dia 1 de março a partir das 10 horas. 

Norte Pequeno - Quarta-feira - dia 2 de março a partir das 10 horas. 

Manadas - Quinta-feira - dia 3 de março a partir das 15h30. 
 

ALMOÇO 
A Casa do Povo do Norte Pequeno promove, no próximo dia 13 de março, 

domingo, pelas 12 horas, um almoço com base num concurso de sopas. 
As inscrições podem ser feitas na Casa do Povo ou pelo telefone 295417296 

até ao dia 7 de março. 
  

DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE 
O Dia Mundial da Juventude será celebrado este ano, na nossa Ilha de São 

Jorge, a 19 de março na paróquia do Norte Grande, Tem por tema: “AMAR SEM 

MEDIDA” e vai ser vivido nos moldes dos outros anos. É um acontecimento 

orientado a todas as idades. Deixo este pequeno apontamento para quem quiser 

preparar-se para a participação ativa no festival e outras ações que costumam ser 

realizadas. 


