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EUCARISTIAS
DIAS

HORA

Segunda
Terça
Quarta
Sexta
Sábado

Domingo

De 6 a 12 de maio de 2019

LOCAL

INTENÇÕES

19h00
18h00

Ribeira Seca
Biscoitos

Ernesto Vitorino Amaral e seus Familiares Defuntos

19h00

Ribeira Seca

José Faustino Gregório e seus sogros

19h00

Ribeira Seca

Helena Leonor da Silveira

19h00

Ribeira Seca

Maria Alexandrina Pereira

18h00
19h00

Rib.ª d’Areia - Er.da de S.to António - Velas
Portal - Fajã dos Vimes - Santo António

10h00

Norte Grande - Manadas

10h30

Beira

11h00

Calheta - Biscoitos

11h30
12h00

Velas
Norte Pequeno - Ribeira Seca

12h30

Urzelina

Em louvor do Menino Jesus de Praga, Serafina

PENSAMENTO DA SEMANA
Os filhos são parte de nós. São a parte que não parte. São a melhor parte. Os filhos
são o coração fora do peito. O coração nas mãos. São a parte que
nunca colocamos de parte. Nunca. São a parte e o todo. Sempre.
Os filhos nunca partem, mesmo que vão morar para longe.
Nenhuma distância é maior do que o amor. Os filhos são a nossa
metade e meia. São a nossa entrega por inteiro. Os filhos são o
nosso pensamento. O primeiro e o último. Os filhos são a nossa
raiz e a nossa semente. São a vida depois da vida. Os filhos são a
nossa vida. Não podemos impedir que sofram e esse é o nosso
maior sofrimento. Sofreríamos a sua dor mil vezes para que nem uma se
atravessasse no seu caminho. Os filhos são a nossa vida e damos a vida por eles.

lado.a.lado (adaptado)
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CORAÇÃO DE MÃE
O coração de mãe, tem horas extras
de serviço.
Sem maquilhagem ou roupas de
moda, as mães caminham fazendo das suas
vidas um abrigo seguro para os seus filhos.
O coração de mãe tem chuvas de sorrisos.
É quando um filho adoece que uma força incomensurável surge e
transforma as noites mal dormidas em presença que dá segurança.
O coração de mãe é um abrigo permanente.
Nos invernos ou primaveras da vida, são as mães que permanecem
firmes ainda que a fadiga e o cansaço as possa inundar.
O coração de mãe treme mas não desespera.
É tantas vezes quando a vida nos traz aflições e leva os filhos por
caminhos obscuros que as mães experimentam a força do amor que tudo
resgata.
O coração de mãe é um ventre em permanente gestação.
Desde o dia em que a mulher é capaz de unir o céu á terra pela
fecundação de um novo ser, que o seu coração se torna ainda mais fértil.
O coração de mãe é um tesouro.
Está forrado com as pedras preciosas da compreensão, do
acolhimento, da superação, da motivação…
O coração de mãe transporta o perfume do Amor.
São as mães que conhecem de trás para a frente o alfabeto do
perdão e do acolhimento.
O coração de mãe é um mistério.
Nele se assume o dom da criação e da doação incondicional.
O coração de mãe transporte em si um outro coração de Mãe.
Feliz e fecundo mês de Maio!
Cristina Duarte

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com
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III DOMINGO DA PÁSCOA

Dialogando
Sonhei que era a mim que Jesus perguntava:
– David, filho de João, tu amas o teu Senhor?
– Claro que sim, tu sabes que Te amo.
– E se estiveres fisicamente incapacitado, ainda assim amarás o teu Deus?
Olhei para mim, vi as minhas mãos, os meus pés e todo o meu corpo e reparei em tantas coisas
que assim seria incapaz de fazer e respondi:
– Seria difícil, Senhor, mas mesmo assim amar-te-ia.
Jesus continuou:
– Se ficasses cego, continuavas a amar a minha criação?
Pensando em tantos invisuais que amam a Deus mais do que eu, respondi:
– Não sei como, mas ainda assim não deixaria de Te amar.
– E se fosses surdo? Ouvirias na mesma a minha Palavra?
Compreendi logo que escutar não é meramente usar os ouvidos mas sobretudo o coração e
declarei:
– Seria difícil mas o meu amor seria o mesmo.
– E se ficasses mudo, louvarias ainda o meu nome?
– Ainda que não pudesse cantar fisicamente, não deixaria de Te louvar com toda a minha alma.
E antes que me fizesse mais perguntas, antecipei-me:
– E Tu, Senhor, apesar das minhas limitações, dúvidas ou negações, o Teu amor será sempre
sem limite?

Mas nesse momento acordei e encarei com o crucifixo da parede à minha frente. E
compreendi que Ele está sempre de braços abertos.

Pe. José David Quintal Vieira, scj

MEDITAR
"Mãe,
A tua presença serena
inspira-me confiança.
O teu serviço constante
ensina-me a amar.

ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
BISCOITOS - 3ª feir a, 7 de maio, das 17 hor as às 18 hor as,
seguindo-se a celebração da Eucaristia.
MANADAS - 5ª feira, 9 de maio, das 10 horas às 11 horas, seguindose a celebração da Eucaristia.
RIBEIRA SECA - 6ª feir a, 10 de maio, das 18horas às 19 horas,
seguindo-se a celebração da Eucaristia.
MENSAGEM DE FÁTIMA DA RIBEIRA SECA
O Movimento da Mensagem de Fátima da Ribeira Seca convida todos
os idosos da paróquia para a Coroação em louvor do Divino Espírito Santo
no próximo domingo, 12 de maio às 12 horas e para as Sopas que serão
servidas após a missa na casa do Divino Espírito Santo.
FESTAS DA CATEQUESE
Festa da Palavra (4º ano) e do Credo (5º ano)
Comunidades de Manadas e Biscoitos- Domingo dia 12 de maio.
Comunidade de São Tiago da Ribeira Seca- 2ª feira, dia 13 de maio, às
20 horas.
FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
FAJÃ DA RIBEIRA D’AREIA
Dia 12 de maio - Missa às 20h30 seguida de procissão de velas.
Dia 13 de maio - Missa às 12 hor as seguida de pr ocissão.

A tua vivência simples
desperta-me para a Fé.

IRMANDADE DO ESPÍRITO SANTO DA CALHETA
A Mesa da Irmandade informa que o pagamento de quotas e entrega de
prémios para o bazar, podem ser feitas na Agência de Viagens Via São Jorge
ou no Clímaco Ferreira da Cunha no horário normal de funcionamento.

No teu rosto cheio de paz,
contemplo o rosto materno de Deus!
Mãe,
Como sou feliz
ao partilhar contigo a vida!
A mesma vida que tu me deste e
que a tua presença
continua a recriar em mim!
Obrigado, Mãe!"

INFORMAÇÕES

RECITAL DE ÓRGÃO
No dia 12 de maio, na Igreja Matriz de Santa Catarina da Calheta,
haverá um recital de Órgão, realizado por José Carlos Araújo às 21 horas.

Dia da Mãe
Paróquia de Pedroso

RETIRO DE PREPARAÇÃO PARA O CRISMA
Tem havido alguma dificuldade nas datas do retiro. Ficou marcado
para os dias 31 de maio, 1 e 2 de junho na Pousada da Juventude.

