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EUCARISTIAS  De a 12 a 18  de agosto de 2019 

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 

Segunda 19h00 Ribeira seca José Faustino Gregório e seus Pais  

Terça    18h00 Ribeira Seca António Joaquim Ávila   

Quarta   

18h00 Biscoitos  

19h00 Beira   

20h00 Urzelina  - Norte Pequeno (Tríduo) 

15 de 
Agosto  

10h00 Manadas  

11h00 Norte Grande - Calheta  - Velas  

11h30 Santo António 

12h00 Ribeira Seca - Norte Pequeno (Festa) 

Sexta  12h00 Ribeira Seca Maria Alexandrina Pereira  

 

Sábado 
 

18h00 Velas  

19h00 Beira -  - Biscoitos  

20h00 Urzelina - Fajã dos Vimes  

Domingo 

11h00 Calheta - Norte Grande - Velas  

11h30 Santo António 

12h00 Ribeira Seca  -  Norte Pequeno  

17h00 Manadas (Er.da das Almas)  

 

Faz o bem, mesmo que não corra bem.  
Porque só o bem é de fazer.  
A gente faz o que é certo,  
não porque vai dar certo,  
mas porque é certo! 

Rui Santiago cssr 

PENSAMENTO DA SEMANA 

 

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com 

 
Para Além do Hoje 
 

Cada vez mais se vive o momento. 

Fugimos do passado e temos medo do futuro, o 

que implica que somos forçados a viver um 

presente demasiado pequeno.  

Os tempos de descanso devem ser ocasião 

de trabalho interior. Mas, vai sendo cada vez mais 

raro encontrar gente com memória, assim com 

também é raro encontrar pessoas com discernimento suficiente para se 

comprometerem em projetos a longo prazo.  

Navega-se à vista... sem riscos, sem sucessos nem fracassos... sem sentido.  

Vamos dando as respostas mínimas ao mundo e aos outros, em vez de sermos 

protagonistas dos nossos sonhos e heróis apesar das nossas derrotas.  

O passado e o futuro não são mentira. São partes da verdade. Sou o que fui e o 

que serei. Uma identidade que vive no tempo, uma coerência que se constrói através 

diferentes espaços e tempos, amando o que há de eterno em cada momento. Elevando 

o espírito acima da realidade concreta do mundo.  

Uma existência autêntica – uma vida com valor – constrói-se com uma 

estrutura sólida, equilibrada e aberta a horizontes mais longínquos em termos 

temporais. Um presente maior, com mais passado e mais futuro. Sermos quem 

somos, de olhos abertos.  

Não devemos viver dia a dia, mas sim semana a semana, mês a mês, ano a 

ano... precisamos de assumir que a nossa vida é tão bela quanto enorme, fugindo à 

triste lógica de tentar aproveitar cada dia como se fosse o último... não será a nossa 

vida muito maior e mais profunda que isso?  

Sem as referências do passado e sem as responsabilidades do futuro, o 

momento não é presença, é ausência.  

in Amor, Silêncios e Tempestades, José Luís Nunes Martins 
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 Oração para que Deus esteja connosco em cada começo ou recomeço 
 

A vida passa depressa, Senhor, 
o tempo corre veloz. 
Os dias sucedem-se ininterruptamente. 
A vida é cada vez mais agitada. 
Não há tempo para nada. 
É preciso correr para acompanhar. 
 

Mas hoje queremos parar um instante 
para falar convosco, Senhor, 
pois um novo dia, um novo ano... é uma etapa nova que começa. 
 

Hoje, os nossos pensamentos são de gratidão: 
seria difícil enumerar os benefícios 
recebidos até ao dia de hoje. 
 

Queremos também pedir perdão, 
pois nem sempre levamos a vida a sério. 
Muitas vezes deixamos de cumprir 
as nossas obrigações. 
 

Falhamos tremendamente 
nas relações com os outros. 
Perdoai-nos, Senhor. 
 

Com cada começo 
queremos iniciar uma vida nova, 
uma vida mais autêntica 
e mais sincera. 
 

Acompanhai-nos, Senhor, 
em cada dia. 
Firmai nossos passos 
no caminho do bem. 
 

Derramai a paz e o amor 
nos nossos corações 
para que possamos construir 
um mundo novo, 
onde reine a paz, 
a justiça e a fraternidade, 
onde se luta 
para acabar com a miséria, 
para aliviar os sofrimentos alheios. 
 

Assim, a vossa presença 
marcará cada vez mais o nosso mundo. 
Fortalecei-nos, Senhor, 
na luta e guiai-nos hoje e sempre. Ámen. 

Paroquias.org 
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INFORMAÇÕES 
 

 
NOSSA SENHORA de FÁTIMA na RIBEIRA SECA  
Terça-feira, dia 13 de agosto, às 18h00 haverá recitação do terço, seguida de 

Eucaristia e procissão no interior da Igreja. 
 
MISSA NO SANTUÁRIO DA CALDEIRA 

No próximo domingo, 18 de agosto, às 15:30 horas. 

 
FESTA NA FAJÃ DAS ALMAS 

Festa de Nossa Senhora das Almas, dia 18 de agosto às 17 horas, na Ermida 

das Almas 

 

TU ÉS O QUE SEGUES... 
A sociedade vive um momento de inversão de valores. 
As pessoas estão intoxicadas pela ausência de amor! 
Muitos aparentam ser bons amigos, mas são maus. 
Então em quem confiar? 
Que amizades serão saudáveis? 
Como saber escolher a quem seguir? 
A orientação de Jesus é clara: 
"Tem cuidado! Não te conformes com esta cultura ao ponto de não pensares mais." 
Mantem o foco em Deus e experimente a vontade d'Ele para a tua vida. 
As atitudes mostram o que vai no coração... 
Como é que o programa a que assistes e as pessoas ou o perfil que segues encaram os 

valores da vida? 
Como está o teu coração? 
Que tipo de tesouro está lá guardado? Qual a característica dos teus amigos? Com quem 

sais? 
Que lugares frequentas? 
Do que falam quando estão juntos? 
Tudo isto é importante, porque molda o teu coração... e o meu também! 
Tu és o que segues! 
Se segues a Luz, serás Luz… 
Se segues a noite, serás escuridão. 

Eugénia Pereira 

MEDITAR  

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 
NORTE PEQUENO 

Tríduo: dias 12, 13 e 14 de agosto às 20h00 Eucar istia. 
 
Confissões - dia 13 de agosto das 19 às 20 horas. 
     
FESTA: dia 15 de agosto - Missa às 12h00 - Procissão às 19h00. 
 
Missa em Louvor de Santo Antão: dia 18 de agosto às 12h00. 

https://fraternitasmovimento.blogspot.com/2019/07/oracao-para-que-deus-esteja-connosco-em.html
https://www.paroquias.org/oracoes/?o=54

