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EUCARISTIAS

De 11 a 17 de Julho de 2011

DIAS

HORA

LOCAL

INTENÇÕES

Segunda

19H00

Ribeira Seca

Manuel Augusto Ávila

Terça

19h00

Ribeira Seca

Pelas Almas do Purgatório

Quarta

19h00

Ribeira Seca

Pelas Almas do Purgatório

Quinta

19h00

Ribeira Seca

Pelas Almas do Purgatório

18h00

Rib.ª do Nabo - Festa de Nª Srª do Carmo na Fajã dos Vimes

20h00

Rib.ª da Areia

10h00

Norte Grande - Santo António - Biscoitos

11h00

Norte Pequeno - Beira - Ribeira Seca

12h00

Calheta - Urzelina - Manadas (Fajã das Almas)

Sábado

Domingo

BOLETIM INTERPAROQUIAL ANO XI
SERIE II Nº 492 10. 07. 2011
Encontrei no blogue : “Jovens & Missão” o texto que segue que
achei engraçado assim no fechar de um ano lectivo

PENSAMENTO DA SEMANA

QUERES SER GRANDE?
"Queres ser grande? Começa por ser humilde.
Projectas levantar o edifício da tua própria perfeição?
Começa por escavar os alicerces da tua humildade.
E quanto mais alto o edifício, tanto mais profundos os alicerces.
Vê bem que os edifícios sobem quando os alicerces são
aprofundados.
De tal forma que a grandeza torna-se pequena e a pequenez,
grande."

Santo Agostinho

ZONA PASTORAL CENTRO
Beira - Calheta - Manadas - Norte Grande - Norte Pequeno - Ribeira Seca - Stº António - Urzelina

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

BEM-AVENTURANÇAS PARA EDUCADORES
Naquele tempo, Jesus subiu a um monte seguido pela multidão e, sentado numa grande pedra,
deixou que os seus discípulos e seguidores se aproximassem.
Ele preparava-os para serem os educadores capazes de transmitir a
lição da Boa Nova a todos os homens.
Tomando a palavra, disse-lhes: Em verdade, em verdade vos digo:
- Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Felizes os misericordiosos, porque eles...?
Pedro o interrompeu: - Mestre, vamos ter que saber isso de cor?
André perguntou: - É pra copiar?
Filipe lamentou-se: - Esqueci meu papiro!
Bartolomeu quis saber: - Vai sair na prova?
João levantou a mão: - Posso ir ao banheiro?
Judas Iscariotes resmungou: - O que é que a gente vai ganhar com isso?
Judas Tadeu defendeu-se: - Foi o outro Judas que perguntou!
Tomé questionou: - Há uma fórmula para provar que isso está certo?
Tiago Maior indagou: - Vai valer nota?
Tiago Menor reclamou: - Não ouvi nada, com esse grandão na minha frente.
Simão, o Zelota gritou, nervoso: - Mas porque é que não dá logo a resposta e pronto!?
Mateus queixou-se: - Eu não entendi nada, ninguém entendeu nada!
Um dos fariseus, que nunca tinha estado diante de uma multidão nem ensinado nada a
ninguém, tomou a palavra e dirigiu-se a Jesus, dizendo:
- Isso que o senhor está fazendo é uma aula?
Onde está o seu plano de curso e a avaliação diagnóstica?
Quais são os objectivos gerais e específicos?
Quais são as suas estratégias para recuperação dos conhecimentos prévios?
Caifás emendou:
- Fez uma programação que inclua os temas transversais e actividades integradoras com outras
disciplinas?
E os espaços para incluir os parâmetros curriculares gerais?
Elaborou os conteúdos conceituais, processuais e atitudinais?
Pilatos, sentado lá no fundão, disse a Jesus:
- Quero ver as avaliações da primeira, segunda e terceira etapas e reservo-me o direito de, ao
final, aumentar as notas dos seus discípulos para que se cumpram as promessas do Imperador
de um ensino de qualidade.
Nem pensar em números e estatísticas que coloquem em dúvida a eficácia do nosso projecto.
E vê lá se não vai reprovar alguém!
E, foi nesse momento que Jesus disse: "Senhor, por que me abandonastes..."
Publicada por CVJ
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XV DOMINGO COMUM

Tema:
A liturgia do 15º Domingo do Tempo Comum convida-nos a tomar consciência da importância
da Palavra de Deus e da centralidade que ela deve assumir na vida dos crentes.
A primeira leitura garante-nos que a Palavra de Deus é verdadeiramente fecunda e criadora de
vida. Ela dá-nos esperança, indica-nos os caminhos que devemos percorrer e dá-nos o ânimo para
intervirmos no mundo. É sempre eficaz e produz sempre efeito, embora não actue sempre de
acordo com os nossos interesses e critérios.
O Evangelho propõe-nos, em primeiro lugar, uma reflexão sobre a forma como acolhemos a
Palavra e exorta-nos a ser uma “boa terra”, disponível para escutar as propostas de Jesus, para as
acolher e para deixar que elas dêem abundantes frutos na nossa vida de cada dia. Garante-nos
também que o “Reino” proposto por Jesus será uma realidade imparável, onde se manifestará em
todo o seu esplendor e fecundidade a vida de Deus.
A segunda leitura apresenta uma temática (a solidariedade entre o homem e o resto da criação)
que, à primeira vista, não está relacionada com o tema deste domingo – a Palavra de Deus.
Podemos, no entanto, dizer que a Palavra de Deus é que fornece os critérios para que o homem
possa viver “segundo o Espírito” e para que ele possa construir o “novo céu e a nova terra” com
que sonhamos.
(Dehonianos)

MEDITAR

PARA UM AMIGO DE SEMPRE...
Mal nos conhecemos
Inauguramos a palavra amigo!
Amigo é um sorriso
De boca em boca,
Um olhar bem limpo
Uma casa, mesmo modesta, que se oferece.
Um coração pronto a pulsar
Na nossa mão!
Amigo (recordam-se, vocês aí,
Escrupulosos detritos?)
Amigo é o contrário de inimigo!
Amigo é o erro corrigido,
Não o erro perseguido, explorado.
É a verdade partilhada, praticada.
Amigo é a solidão derrotada!
Amigo é uma grande tarefa,
Um trabalho sem fim,
Um espaço útil, um tempo fértil,
Amigo vai ser, é já uma grande festa!

CONTO (359)
DAR A BÊNÇÃO
Um dia, um sacerdote visitou uma casa de deficientes. Uma jovem pediu-lhe:
- Padre, pode-me abençoar?
O sacerdote satisfez o pedido de forma automática, fazendo-lhe na fronte o
sinal da cruz. A jovem não ficou satisfeita e insistiu:
- Não, essa bênção não funciona. Queria uma verdadeira bênção que me
deixasse feliz e em paz.
O sacerdote pediu desculpa e disse-lhe que daria uma verdadeira bênção
quando terminasse a celebração.
No final, quando ainda estavam algumas pessoas na capela, o sacerdote disse:
- A Olga pediu-me para lhe dar uma bênção especial. Ela sente necessidade
dela. Por isso, oremos ao Senhor nosso Deus para que derrame sobre ela todas as
bênçãos e lhe conceda a alegria e a paz.
Passados os momentos de oração, a rapariga aproximou-se do sacerdote, que
vestia uma túnica branca. Espontaneamente, a Olga abraçou-o e encostou a cabeça ao
seu peito. O sacerdote envolveu-a com os seus braços e disse:
- Olga, quero que sintas que és amada por Deus, és preciosa aos seus olhos.
Amada por Deus e por todos nós.
A jovem sorriu e retirou-se. Tinha finalmente recebido a bênção desejada.
In Bom dia, alegria de Pedrosa Ferreira

INFORMAÇÕES
FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO
No próximo sábado, dia 16 de Julho, teremos a
festa de Nossa Senhora do Carmo, na Fajã dos Vimes.
Haverá uma Eucaristia às 9 horas da manhã e às 18 horas
à qual se seguirá a procissão.
BAZAR
O Bazar do Norte Grande, realizado pelas festas
do Divino Espírito Santo, teve a receita de 360€.
Agradece-se a colaboração de todos.

Alexandre O´Neill
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CONCURSO PÚBLICO
Está aberto o Concurso Público para o “serviço de
refeições completas no refeitório de Escola Básica e
Secundária da Calheta e nos refeitórios dos
estabelecimentos EB/J1 da Ribeira Seca e EB/J1 da
Calheta. As peças do concurso podem ser pedidas para o
seguinte endereço electrónico: ebs.calheta@azores.gov.pt

