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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 

EUCARISTIAS  De 28 de Novembro a 4 de Dezembro de 2011 

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 

Segunda 19h00 Manadas António de Sousa Azevedo (7º Dia) 

 
Terça 

18h00 Beira José Alberto Teixeira Ávila (7º Dia) 

18h00 Ribeira Seca Maria Teixeira Mariano e Arminda Ferreira  
 

Sábado 
17h00 Er.da de S.to António - Rib.ª da Areia - Rib.ª do Nabo 

18h00 Fajã dos Vimes - Portal - Velas 
 
 
 
 
 

Domingo 
 

10h00 Norte Grande  

10h30 Beira 

11h00 Norte Pequeno - Biscoitos  

11h30 Velas 

12h00 Calheta - Ribeira Seca  

12h30 Urzelina 

13h15 Santo António 

 
Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. . . Se não houver flores, valeu a 
sombra das folhas . . . Se não houver folhas, valeu a intenção da semente . . . 

Henfil 

PENSAMENTO DA SEMANA 

FESTA DE SANTA BÁRBARA 
TRÍDUO - 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro - Eucaristia às 19 horas. 
  Confissões no dia 30 de novembro às 19 horas. 
 
FESTA dia 4 de dezembro - Eucaristia de festa às 14 horas seguida de  
                    Procissão 
(Pede-se a colaboração de todos. A partir das 9 horas tem início o enfeite do 
percurso da procissão) 
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CRISTO JESUS, VOLTA MAIS UMA VEZ! 
 
Precisamos de Ti, só de Ti e de nenhum outro. 
Unicamente Tu, que nos amas, 
podes compreender o nosso sofrimento, 
a piedade que cada um de nós sente em si mesmo. 
Só Tu podes perceber quanto é grande, imensuravelmente grande, 
a necessidade que temos de Ti nesta hora do mundo. 
 
Nenhum outro, nenhum de todos os que vivem, 
nenhum dos que dormem na lama da glória 
pode dar aos homens necessitados, caídos em tão cruel penúria,  
na miséria mais terrível de todas - a da alma -, 
o bem que salva! 
 
Todos têm necessidade de Ti, mesmo aqueles que o não sabem, 
e aqueles que o não sabem, mais do que aqueles que o sabem. 
O faminto pensa que procura pão, e tem fome de Ti, 
o sedento julga querer água, e tem sede de Ti, 
o doente ilude-se com ansiar pela saúde 
e o seu mal é a ausência de Ti. 
 
Quem procura a beleza do mundo, procura, sem se aperceber, 
a Ti que és a beleza completa e perfeita: 
o que busca, nos pensamentos, a verdade, deseja, sem querer, 
a Ti que és a única verdade digna de ser conhecida; 
quem se afadiga no encalço da paz, a Ti procura, 
a única paz em quem podem repousar os corações mais inquietos. 
 
Todos esses chamam por Ti, sem saber que Te chamam, 
e o seu grito é inexprimível, mais doloroso do que o nosso… 

Giovanni Papini (adaptado) 



I DOMINGO DO ADVENTO 
Meditando 
Saber esperar 
Contaram-me, há tempos, um episódio que pode ilustrar este tempo de Advento, de espera ou de 
preparação. 
Numa aldeia indígena, algures em África, um missionário pediu à população local que o ajudasse 
a transportar um carregamento de material até ao cimo da montanha. Com o fardo às costas, 
partiram todos cheios de entusiasmo. A meia encosta o pessoal parou, pousou o material no chão 
e sentou-se. O missionário esforçou-se para os pôr outra vez em marcha mas foi em vão: 
- Porque parastes? Estais cansados? 
- Não. 
- Quereis comer ou beber? 
- Não. 
- Quereis uma gratificação maior? A carga é muito pesada? Quereis voltar para trás? Então o que 
é que se passa? 
Após um silêncio geral, um dos indígenas explicou: 
- É que nós viemos depressa demais. A nossa alma ficou para trás. Ficaremos à espera que ela 
chegue. 
Às vezes parece que somos um corpo sem alma. Sentimo-nos vazios ou a dormir. É preciso 
aguardar que o espírito nos encha, que a alma nos desperte para continuarmos a caminhar. Eis 
que Cristo está à porta e bate. Estaremos cheios por dentro? 

Pe. José David Quintal Vieira, scj  
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MEDITAR 
O MISTÉRIO ESTÁ TODO NA INFÂNCIA  
E, por fim, Deus regressa 
carregado de intimidade e de imprevisto 
já olhado de cima pelos séculos 
humilde medida de um oral silêncio 
que pensámos destinado a perder 
 
Eis que Deus sobe a escada íngreme 
mil vezes por nós repetida 
e se detém à espera sem nenhuma impaciência 
com a brandura de um cordeiro doente 
 
Qual de nós dois é a sombra do outro? 
Mesmo se piedade alguma conservar os mapas 
desceremos quase a seguir 
desmedidos e vazios 
como o tronco de uma árvore 
 
O mistério está todo na infância: 
é preciso que o homem siga 
o que há de mais luminoso 
à maneira da criança futura 

José Tolentino Mendonça 
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OS PAUZINHOS DE MARFIM 
Na China antiga, um jovem príncipe resolveu mandar fazer, de um pedaço de 

marfim muito valioso, um par de pauzinhos. Quando isto chegou ao conhecimento do 
rei seu pai, que era um homem muito sensato, este foi ter com ele e explicou-lhe: 

— Não deves fazer isso, porque esse luxuoso par de pauzinhos pode levar-te à 
perdição! 

O jovem príncipe ficou confuso. Não sabia se o pai falava a sério ou se estava 
a brincar. Mas o pai continuou: 

- Quando tiveres os teus paus de marfim, verás que não ligam com a loiça de 
barro que usamos à mesa. Vais precisar de copos e tigelas de jade. Ora, as tigelas de 
jade e os paus de marfim não admitem iguarias grosseiras. Precisarás de cauda de 
elefante e fígado de leopardo. E quem tiver comido cauda de elefante e fígado de 
leopardo não vai contentar-se com vestes de cânhamo e uma casa simples e austera. 

Irás precisar de fatos de seda e palácios sumptuosos. Ora, para teres tudo isto, 
vais arruinar as finanças do reino e os teus desejos nunca terão fim. Depressa cairás 
numa vida de luxo e de despesas sem limite. A desgraça irá atingir os nossos 
camponeses, e o reino afundar-se-á na ruína e desolação… Porque os teus paus de 
marfim fazem lembrar a estreita fissura no muro de uma fortaleza, que acaba por 
destruir toda a construção. 

O jovem príncipe esqueceu o seu capricho e mais tarde veio a ser um monarca 
reputado pela sua grande sensatez. 

 Publicado por CVJ 

CONTO (378) 

INFORMAÇÕES 
 

DIAS EUCARÍSTICOS 

URZELINA no dia 30 de novembro, 

exposição do Santíssimo às 9 horas, 

encerramento com missa às 18 horas. 

SANTO ANTÓNIO no dia 1 de 

dezembro, exposição do Santíssimo às 9 horas, 

encerramento com missa às 17:30 horas. 
 

 

DA UNIDADE DE SAÚDE DE ILHA 
Por determinação do Secretário Regional da Saúde, informa-se todos os 

utentes que, até ao dia 15 de dezembro de 2011, devem confirmar a intenção de se 
manterem na lista do seu médico de família, junto do seu Centro de Saúde. A não 
confirmação, dentro do prazo previsto, determina a exclusão do utente da lista do 
respetivo médico de família. 


