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EUCARISTIAS  De 7 a 13 de abril de 2014 

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 

Segunda 18h00 Ribeira Seca José Eleutério da Silveira  

Terça  18h00 Ribeira Seca Firmina Cabral  

Quarta 20h00 Ribeira Seca Elmira Vitorino - 1º mês  

Quinta 18h00 Ribeira Seca Rosa Constança e louvor do Menino Jesus de Praga  

Sexta 18h00 Ribeira Seca Maria Teixeira Mariano  

Sábado 18h00 Velas - Rib.ra da Areia  

 
 

 
 
Domingo 

 

10h00 Manadas - Norte Grande 

10h30 Beira 

11h00 Norte Pequeno - Biscoitos 

11h30 Velas 

12h00 Calheta  

14h30  Santo António 

 Urzelina (Confissões às 17h e a seguir a missa) 

 

 

Espiritualidade tem a ver com "prestar atenção" à vida, 

cultivar um coração sensível e a capacidade de se 

comover com o belo e o trágico. 
Márcio Cardoso 

 

Uma má religião torna-nos insensíveis, incapazes de vida 

corporal. O culto do verdadeiro Deus faz-nos 

corporeamente vivos, palpando, saboreando, cheirando, 

vendo e ouvindo. 
Timothy Radcliffe 

PENSAMENTO DA SEMANA 

 

PASTORAL JUVENIL (V) 

Eis que se aproxima cada vez mais a 

celebração do Dia Mundial da Juventude. 

Após a divulgação e a preparação, só 

falta uma coisa: a nossa presença! 

Todos somos convidados a celebrar a 

fé e a alegria neste dia, e a podermos 

transporta-la para toda a nossa vida. Só 

unidos somos mais fortes. Só quando somos 

capazes de partilhar, crescemos. Só quando 

arriscamos dar um pouco de nós, nos descobrimos de verdade. 

Vir ao Dia da Juventude é um convite dirigido a todos nós. Haverá atividades 

para todas as idades, momentos de oração, de alegria, de interiorização da palavra de 

Deus e de convívio. 

Sermos cristãos hoje é não ficarmos em casa quando somos convidados a dar 

testemunho da nossa fé; é sairmos do nosso conforto para falarmos de Deus aos 

jovens e aos idosos, é apontarmos caminhos de esperança e de alegria, é 

valorizarmos todos os dons e talentos que Deus nos deu, sabendo coloca-los ao 

serviço dos outros. 

Neste tempo de Quaresma em que somos chamados à conversão e à 

proximidade com Jesus, celebrarmos e participarmos neste dia, pode ser uma etapa 

importante na descoberta do que podemos dar àqueles que mais precisam de nós. 

Nunca pensemos que já não podemos, que já não é para nós, que já não temos 

forças. O Deus verdadeiro é o Deus dos que não desistem de caminhar, dos que não 

receiam dar-se a si mesmos e dos que acreditam que podem sempre ter algo mais a 

partilhar. 

Vamos aceitar este convite e vamos dirigir-nos à paróquia de Ribeira Seca no 

dia 12 de abril. Levemos a nossa família e passemos um momento diferente, nem que 

seja apenas uma manhã ou uma tarde. Nós que somos avós ou pais, levemos os 

nossos filhos. Nós que somos filhos, levemos os nossos pais. Nós que andamos 

arrefecidos na fé, aproximemo-nos. Nós que sentimos a chama de Deus, vamos 

partilhá-la.  

Em qualquer caso, Ele recebe-nos de braços abertos, Deus ama-nos 

loucamente. 

Fica o convite sincero de toda uma equipa que, sem esperar recompensa, se 

dedicou a tornar o dia 12 de abril um dia especial. Quisemos fazê-lo porque sabemos 

que ao amor de Deus só podemos responder com amor, que vale apenas arriscarmos 
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MEDITAR 
 

ABRE A PORTA À ESPERANÇA 

Ter esperança 

é acreditar num futuro de redenção, 

mesmo no meio das realidades mais tristes. 

Ter esperança é não desistir de si próprio. 

Ter esperança é confiar 

que Deus pode transformar tudo. 

Ele há-de encher a nossa alma de alegria, 

se deixarmos que a Esperança 

more no nosso coração. 

 

Mantém a lucidez de espírito. 

Não deixes que a tua alma seja toldada 

pelas nuvens negras que passam 

no firmamento do teu coração. 

 

Quem consegue ver um raio de luz 

por entre a neblina dos dias, 

quem não deixa de acreditar na Luz, 

mesmo que se encontre 

na mais profunda das tristezas, 

há-de encontrar no meio de todas as contrariedades 

e da infelicidade o caminho para a libertação. 

A capacidade de encontrar este caminho 

nos momentos em que te sentes mais magoado, 

desiludido ou desesperado 

é o lado mais belo da arte de viver. 

 

Cada um de nós carrega dentro de si 

o paraíso para onde caminha. 

E sendo assim, toda a caminhada 

pode já significar uma antecipação do paraíso em si. 

V DOMINGO DA QUARESMA 
Neste 5º Domingo da Quaresma, a liturgia garante-nos que o desígnio de Deus é a comunicação 

de uma vida que ultrapassa definitivamente a vida biológica: é a vida definitiva que supera a 

morte. 

Na primeira leitura, Jahwéh oferece ao seu Povo exilado, desesperado e sem futuro (condenado à 

morte) uma vida nova. Essa vida vem pelo Espírito, que irá recriar o coração do Povo e inseri-lo 

numa dinâmica de obediência a Deus e de amor aos irmãos. 

O Evangelho garante-nos que Jesus veio realizar o desígnio de Deus e dar aos homens a vida 

definitiva. Ser “amigo” de Jesus e aderir à sua proposta (fazendo da vida uma entrega obediente 

ao Pai e um dom aos irmãos) é entrar na vida definitiva. Os crentes que vivem desse jeito 

experimentam a morte física; mas não estão mortos: vivem para sempre em Deus. 

A segunda leitura lembra aos cristãos que, no dia do seu Batismo, optaram por Cristo e pela vida 

nova que Ele veio oferecer. Convida-os, portanto, a ser coerentes com essa escolha, a fazerem as 

obras de Deus e a viverem “segundo o Espírito”. 

Dehonianos 

Mesmo que o céu da tua consciência 

esteja coberto de nuvens negras 

a anunciar tempestade, 

nunca te esqueças que na tua alma 

há um sol que brilha sempre. 

O lugar que Deus habita dentro de ti 

é um céu límpido e azul, 

marcado pela claridade. 
Anselm Grün, em Em cada dia... um caminho para a 

felicidade 
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VERDADEIRO AMOR 
Um homem bastante idoso entrou numa clínica para lhe fazerem um curativo na sua 

mão ferida, e logo se confessou muito apressado porque estava atrasado para um 

compromisso. 

Enquanto o tratava, o jovem médico quis saber o motivo da sua pressa e ele disse que 

precisava de ir a um Lar de Idosos tomar o pequeno almoço com a sua mulher que vivia lá há 

bastante tempo… 

A sua mulher sofria da doença de Alzheimer em estado bastante avançado… 

Enquanto terminava o curativo, o médico perguntou-lhe se ela não ficaria assustada 

pelo facto de ele estar atrasado. 

-" Não, disse ele. Ela já não sabe quem eu sou. Há quase cinco anos que ela não me 

reconhece..." 

Intrigado o médico pergunta-lhe: 

-"Mas se ela já não sabe quem é o senhor, por que essa necessidade premente de estar 

com ela todas as manhãs?" 

O velho sorriu, deu uma palmadinha na mão do médico e disse: 

-"É verdade, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem QUEM ELA É" 

Enquanto o velhinho saía apressado, o jovem médico sorria emocionado e pensava: 

-"Esta é a qualidade de amor que eu gostaria para a minha vida" 

O Amor não se resume à atracão física, à paixão e ao romantismo… 

O Amor verdadeiro é a aceitação: De tudo o que o outo é...De tudo o que o outro 

foi… Do que será... Do que já não é...  
Autor desconhecido 

CONTO (495) 

INFORMAÇÕES 
 

NOTA EXPLICATIVA 

Como no dia 12 de abril vamos estar envolvidos na vivência do Dia Mundial 

da Juventude, as comunidades que ficam mais próximas da Ribeira Seca não terão 

Eucaristia no sábado e algumas no domingo. Pedimos que participem na Eucaristia 

do dia 12 que será representativa do testemunho da nossa fé comunitária e adesão ao 

que se vai fazendo com bastante entusiasmo. 
 

CONFISSÕES  

Dias 10 de abril, Santo António e Norte Pequeno às 15 horas, Norte 

Grande às 16 horas e Beira às 17 horas. 
 

CLÍNICA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA CALHETA 

A Direção da Associação dos Bombeiros Voluntários da Calheta informa  a 

vinda dos seguintes especialistas: 

Dr.ª Maria Graça Almeida, Ginecologista e Obstetra, no dia 8 de abril de 

2014. 

Dr.ª Renata Gomes, Cardiologista, no dia 10 de abril de 2014. 
 

ENSAIO PARA O DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE 

De modo a preparar a Missa do Dia Mundial da Juventude, haverá ensaio dos 

cânticos na segunda e terça-feira pelas 20 horas, na Igreja de Ribeira Seca. É aberto a 

todas as crianças, jovens e adultos que queiram aprender os cânticos para este Dia. 


