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EUCARISTIAS
DIAS

De 1 a 07 de julho de 2013

HORA

LOCAL

INTENÇÕES

18h00

Ribeira Seca

Bárbara Soares

BOLETIM INTERPAROQUIAL ANO XIII

19h00

Calheta

João Faustino (7º Dia)

Terça

18h00

Ribeira Seca

António Avelino da Silveira

Quarta

18h00

Ribeira Seca

João Vitorino Luís

Quinta

18h00

Ribeira Seca

Maria Oliveira

Sexta

18h00

Ribeira Seca

Louvor do Menino Jesus de Praga

18h00

Rib.ª do Nabo

18h30

Rib.ª d’Areia

19h00

Velas - Er.da de S.to António

20h00

Fajã dos Vimes - Portal

10h00

Manadas

10h30

Norte Grande - Beira

11h00

Biscoitos

11h30

Velas - Norte Pequeno

12h00

Ribeira Seca - Calheta

12h30

Santo António - Urzelina

13h30

Loural

CRISMAR PARA QUÊ?
Durante dez dias, o Sr. Bispo esteve em Visita Pastoral
a esta Ilha de São Jorge. Nas celebrações comunitárias,
muitos jovens receberam o Sacramento do Crisma após uma
caminhada de Fé de dez anos, que habitualmente, chamamos
de catequese. Já ouvi o desabafo de alguns pais no sentido de
que a partir de agora estavam dispensados de participar nas Eucaristias e outras
vivências da fé. É como um “Ufa! Até que enfim…»
Nas preparações para a celebração do Crisma costumo referir que,
antigamente o Bispo, após Crismar cada um, desferia uma leve bofetada e que ela
tinha o significado de que o crismado estava pronto para o combate da fé. Alguns
acham graça e percebem que o sacramento não é um certificado de fim de
caminhada, de fim de curso, mas passar para o testemunho adulto da fé.
No meu entender, quando se recebe o Crisma é um compromisso de passagem
para as linhas da frente dos discípulos de Cristo, passagem para o combate da fé, uma
batalha que vale a pena e é necessária para o tempo presente.
É assim como quem vai atrás de um exército, defendido pelo mesmo e agora é
necessário coragem e fortaleza para uma batalha diferente, a batalha da fé. Aquela
que vale a pena ser vivida. Aquela que leva a força do dom do Espírito Santo o
mesmo é dizer: a força do Amor maior que é Deus.
Estar na linha da frente é decidir o caminho, abrir trincheiras e lutar com
coragem. É não ter medo e entregar-se com tudo o que se tem para que seja vitorioso
o ideal com que se avança. Não se pode olhar para trás porque a distração pode deitar
tudo a perder.
Estar na linha da frente é rasgar caminhos, é decidir com firmeza.
Tenho esperança que os que se crismaram, durante esta Visita Pastoral, sejam
audazes no combate pela fé, tenham coragem de a testemunhar em todos os lugares e
circunstâncias da vida.
A igreja tem necessidade deste testemunho jovem, capaz de cativar e
transmitir a alegria de ser de Cristo.

Segunda

Sábado

Domingo

PENSAMENTO DA SEMANA
Permanecemos humanos enquanto existe em nós a
esperança da beleza e da alegria.
Rubem Alves
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XIII DOMINGO DO TEMPO COMUM
Olhar para trás
Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás não serve para o Reino de Deus, disse
Jesus no Evangelho.
- Porquê? – Perguntei às crianças da catequese.
- É uma falta de educação olhar para trás. – Respondeu alguém - Jesus não nos quer maleducados. De facto, olhar para trás é distrair-se, não prestar atenção...
- Eu acho é que nos faz doer o pescoço. Por isso não devemos olhar para trás senão Deus ter-nosia feito com um pescoço que desse uma volta completa.
Nós fomos feitos para olhar em frente.
- É também perigoso para a estrada ou para aquilo que estivermos a fazer. – Acrescentou outro –
Faz-nos tropeçar e já não conseguimos avançar.
Concluí então que não se deve olhar para trás por tudo isto e muito mais.
Olhar para trás quer dizer ficar agarrado ao passado. É preciso libertar-se de algo fixo para
avançar sem saudades do que se deixou porque um valor mais alto se levantará à nossa frente.
É preciso pôr os olhos em Cristo porque ele vai à nossa frente e é preciso segui-lo.
Porque não é preciso medir o que já está feito mas sim olhar o que ainda está para fazer ou
percorrer.
Cidadão do Reino de Deus é todo aquele que olha em frente e avança sem amarras do passado.
Não se pode perder tempo: É preciso apanhar Cristo.
Pe. José David Quintal Vieira, scj

MEDITAR
O TESOURO DO CORAÇÃO
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CONTO (456)
O AVÔ DO MARCOS
Faleceu o avô do escuteiro Marcos. Ficou muito abalado o jovem, pois nutria
pelo seu «grande avô» uma enorme veneração.
Colocou na camisa da farda uma fita preta, sinal de luto e foi para a atividade
do dia.
Pelo meio da tarde, aproximou-se do Marcos um lobito (5/6 anos) que lhe
perguntou curioso:
- Ó chefe, porque tem essa fita preta no braço?
Com ar naturalmente triste, o escuteiro respondeu-lhe:
- Sabes?! É que esta semana morreu o meu avô de quem eu muito gostava e esta
fita indica a minha tristeza.
A criança perguntou-lhe:
- E o chefe sabe se ele acreditava em Deus?
Marcos respondeu:
- Muito. Era um cristão a valer!
O lobito, com uns infantis olhos vivos e uma convicção impressionante,
comenta:
- Então, chefe, não esteja triste. O mês passado morreu Jesus e foi para o céu e
nós cantámos aleluia. Se o seu avô era amigo d’Ele, estão lá os dois.
Dito isto desapareceu por entre o mar de jovens escuteiros, deixando o chefe
sem pinga de sangue. O chefe, no final , ainda comentou: «Que grande lição de fé me
deu este lobito!»
In Alegre Manhã de Pedrosa Ferreira

Se encontrares um tesouro no teu coração
ninguém te roubará nada,
e o teu olho será a porta
... onde irei penetrar e adormecer descansado;
E a tua boca produzirá
palavras que não serão apenas palavras,
serão mãos estendidas aos pobres,
serão fome e sede curadas.

INFORMAÇÕES
PEREGRINAÇÃO À TERRA SANTA
A paróquia da Feteira da Ilha Terceira está a organizar uma Peregrinação à Tera Santa
de 8 a 15 de outubro de 2013. As inscrições são até 20 de agosto e devem ser feitas para os n.º s:
295663389/917523130 do Pe. Teodoro Medeiros.

Irei penetrar nos teus olhos
a caminho do teu coração.
Quando eu chegar lá,
serei curado pela batida pura,
pela bondade e compreensão.
Se encontrares uma fonte,
dá de beber ao pobre.
Se encontrares uma árvore,
dá de comer ao pobre.
Se encontrares o tesouro no teu coração,
dá amor ao pobre.
Paulo Morgado

Papa quer cristãos de ação e alegres
O Papa Francisco pediu que os cristãos sejam pessoas de “ação”, com alegria, e alertou
para a tentação de construir um Cristianismo sem Jesus.
“Há a tentação destes cristãos de palavra, de um Cristianismo sem Jesus, um
Cristianismo sem Cristo; isso aconteceu e acontece hoje na Igreja: ser cristão sem Cristo”.
Segundo o Papa, há pessoas que “se mascaram de cristãos” e falham por serem
excessivamente superficiais ou demasiado rígidas na sua vivência de fé, pedindo que os
membros da comunidade católica sejam “cristãos de ação, verdadeiramente”.
“Há esta tentação, hoje: cristãos superficiais, que acreditam em Deus, sim, em Cristo,
mas de forma demasiado difusa: não é Jesus Cristo que dá o fundamento. São os gnósticos
modernos”, advertiu, falando num Cristianismo “líquido”.
O Papa falou, por outro lado, os que “acreditam que a vida cristã se deve levar tão ao
sério que acabam por confundir solidez, firmeza com rigidez”.
“Estes pensam que para ser cristão é preciso estar sempre de luto”, lamentou.
Francisco concluiu com um convite a construir a vida cristã sobre Jesus, “a rocha que
dá a liberdade”, e que faz avançar “com alegria no seu caminho, nas suas propostas”.

