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EUCARISTIAS  De  4 a 10 de fevereiro  de 2019 

Obrigado, Senhor, pelos amigos que nos deste.  
Os amigos que nos fazem sentir amados sem porquê.  
Que têm o jeito especial de nos fazer sorrir.  
Que sabem tudo de nós, perguntando pouco.  
Que conhecem o segredo das pequenas coisas que nos deixam felizes. 
Obrigado, Senhor, por essas e esses, 
sem os quais caminhar pela vida não seria o mesmo. 
Que nos aguentam quando o mundo parece um sítio incerto. 
Que nos incitam à coragem só com a sua presença. 
Que nos surpreendem, de propósito, porque acham mal tanta rotina. 
Que nos dão a ver um outro lado das coisas (…) 

PENSAMENTO DA SEMANA 

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 

Segunda  18h00 Ribeira Seca Serafina Silveira dos Reis e familiares falecidos 

Terça 18h00 Ribeira Seca João Faustino Dias e Serafina Caetano Dias 

Quarta 18h30 Ribeira Seca Ernesto Vitorino Amaral e familiares falecidos  

Sexta 18h00 Ribeira Seca João Paulino 

 

Sábado 
 

17h00 

 

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

18h00 Velas - Portal  - Fajã dos Vimes  

Domingo 

10h00 Norte Grande - Manadas  

10h30 Beira 

11h00 Norte Pequeno - Biscoitos 

11h30 Velas  

12h00 Calheta - Ribeira Seca 

12h30 Urzelina  

José Tolentino de Mendonça 

 

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com 

 

APROVEITA A VIDA QUE TENS...  
 
Dá muito que pensar! 
As paredes de hospitais já ouviram orações 

mais honestas do que igrejas...Já viram despedidas e 
beijos mais sinceros que em aeroportos… 

É no hospital que vês um homofóbico ser 
salvo por um enfermeiro gay… 

A medica "Betinha” salvar a vida de um 
mendigo… 

No serviço de urgência (SU) vês um judeu a cuidar de um racista… 
Um doente polícia e outro, presidiário, na mesma enfermaria recebendo 

ambos os mesmos cuidados… 
Um paciente rico na fila de transplante hepático pronto para receber o órgão 

de um doador pobre... 
A verdade absoluta das pessoas, na maioria das vezes, só aparece no 

momento da dor ou da ameaça real da perda definitiva. 
Esta vida vai passar rápido, não lutes com as pessoas, não critique tanto o teu 

próprio corpo. 
NÃO RECLAMES TANTO... 
Não percas o sono pelas contas. 
Não deixes de beijar quem amas. 
Não te preocupes tanto em deixar a casa impecável. 
Bens e patrimónios devem ser conquistados por cada um, não te dediques a 

acumular herança. 
Deixa os cães mais por perto. 
Não guardes a louça por usar. 
Usa os talheres novos. 
Não economize o teu perfume preferido, usa-o para passear contigo mesmo. 
Gasta as tuas sapatilhas favoritas, repete as roupas que gostas mais de ver em 

ti. Qual é o problema? 
Se não é errado, por que não ser agora? 
Por que não ligar agora? 
Por que não perdoar agora? 
Espera-se muito o Natal, a sexta-feira, o outro ano, quando tiver dinheiro, 

quando o amor chegar, quando tudo for perfeito… 
Olha, não existe o "tudo perfeito". 
O ser humano não consegue atingir isso porque simplesmente não foi feito 

para se completar aqui. 
Aqui é uma oportunidade de aprendizagem. 

Autor Desconhecido  
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MEDITAR 
Procura o lugar calmo onde se encontra Deus… 
 
Há muito barulho cá fora. 
Há ruídos que distraem e destroem. 
Há tanta gente que fala, tantos discursos em sentidos contrários, tantas razões que não 
aceitam a razão do outro lado... 
Há tantas palavras duras, que agridem... e ferem... e incendeiam... 
  
Por isso, para... Desliga a televisão, apaga o ecrã, fecha o jornal de letras gritantes... 
E parte ao encontro. 
“Entra no teu quarto, fecha a porta...” 
Cá dentro, está esse lugar calmo onde se encontra Deus... 
  
Ainda que corra neste momento o vento forte da tempestade, 
Ou que comeces este caminho zangado, revoltado, sofrido... 
Ou mesmo que nem sempre acredites que O vais encontrar, 
Parte, procura, encontra-te... encontra-O. 
Ele estará à tua espera. 
  
Ele renovará a capacidade de veres lá fora irmãos. 
Ele fará sair da tua boca a palavra que acolhe, que pacifica, que ainda que tenha de 
dizer “Sim, sim. Não, não” abraça com a misericórdia que vem do alto... 
Ele te dará a serenidade para atravessares a tempestade, por mais que saibas o teu barco 
pequeno e frágil. 
  
Socorre-te destes encontros, 
Semeia-os nos teus dias, 
Do lugar calmo onde está Deus, nascem caminhos novos para a tua vida! 

Catarina Gregório Martins 

 IV DOMINGO DO TEMPO COMUM 
Querer Deus 
O Livro de Jeremias começa por recordar que Deus precisa do Profeta: "Antes de te formar no 
ventre materno, Eu te escolhi; antes que saísses do seio de tua mãe, Eu te consagrei e te constituí 
profeta entre as nações." 
Isto faz-me lembrar um jovem que há pouco tempo me dizia abertamente: 
– Eu não preciso de padres para nada. Eu cá tenho a minha fé e basta. Da Igreja também não 
preciso. 
Com igual sinceridade procurei esclarecê-lo: 
– Parece-me que estás enganado. Dizes que não precisas dos Padres mas olha que estás a ser 
superior a Deus pois Ele precisa dos Padres e da Igreja. Portanto, Deus também precisa de ti. 
– Se é assim então Deus não é perfeito. Se Lhe falta qualquer coisa, deixa de ser Deus. 
– Ele precisa de mim e de ti, não por se sentir limitado ou carenciado. Ele precisa da Igreja 
porque esta precisa de Deus. Se Deus precisa de mim é porque eu preciso de Deus, mais não seja 
para continuar a ser quem sou. Quando eu preciso de alguém, essa pessoa também necessita de 
mim para continuar a ser quem é. 
Ó Deus, que mistério insondável! Tu escolheste-me, tu precisas de mim… 
E fico a pensar que precisas de mim apenas para me lembrares que afinal sou eu que preciso de 
Ti. 

Pe. José David Quintal Vieira, scj.  
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INFORMAÇÕES 
 

ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
BISCOITOS - 3ª feira, 5 de fevereiro, das 17 horas  às 18 horas, seguindo-se 

a celebração da Eucaristia. 
MANADAS - 5ª feira, 7 de fevereiro, das 10 horas  às 11 horas, seguindo-se a 

celebração da Eucaristia. 
RIBEIRA SECA - 6ª feira, 8 de fevereiro, das 17 horas  às 18 horas, 

seguindo-se a celebração da Eucaristia. 
 
MORDOMOS PARA A CASA DOS BOLOS 
TRINDADE - RIBEIRA SECA: 
Carlos Luís Teixeira 
Bruno Reis Ramos 
Paula Alexandra Soares Reis 
Délio Norberto Casimiro 
José Manuel Silveira Ávila 
 
CURSO DE PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÓNIO 
Nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro, às 20 horas, na Sede da Cáritas, Rua Nova, 

Calheta, para todos os casais que pretendem contrair o Sacramento do Matrimónio 
durante o ano de 2019 e todos os outros que queiram aproveitar mesmo que já 
tenham casado.  

 

CURSO GERAL DE CATEQUISTAS 

Nos dias 11 e 12 de fevereiro, na Sede da Cáritas,  nos dias 13 a 15 de 
fevereiro no Salão Recreativo da Boa Hora. Às 20 horas. 

 

AS PALAVRAS 
Um dia, as palavras aborreceram-se com as 

pessoas e decidiram fazer greve. Estavam fartas de 
ninguém as escutar. As palavras falavam entre si, mas 
nunca escutavam o que diziam os outros. E, como é 
sabido, uma palavra não escutada cai no chão e parte-se. 

É como ver pedaços de palavras por todas as 
partes: nas famílias, nos grupos de jovens, nos 
parlamentos, nas igrejas, em toda a parte. 

Quando chegou o dia da greve, todas as pessoas ficaram de repente mudas. 
Não havia palavras para ninguém.  Por mais esforços que fizessem, não conseguiam 
falar. Tinham de utilizar gestos, mas não os entendiam porque não estavam 
habituados a tal linguagem. 

O tempo foi passando e as pessoas não tiveram mais remédio senão prestar 
atenção uns aos outros, o que nem sempre é fácil. 

Quando as palavras viram que as pessoas tinham sentido a sua falta, decidiram 
pôr fim à greve. Foi uma grande alegria quando as pessoas puderam usar de novo as 
palavras. Sentiram como elas são importantes para a convivência e para o diálogo. 

In Tutti Frutti  de Pedrosa Ferreira 

CONTO (686) 
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