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EUCARISTIAS  De 21 a 27 de dezembro de 2015 

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 

Segunda 18h00 Ribeira Seca Amigos falecidos da família Cunha e Maria Oliveira 

Terça 18h00 Ribeira Seca Familiares falecidos de Lígia Ávila 

Quarta 
18h00 Calheta José Clímaco Soares (7º Dia) 

19h00 Ribeira Seca Teresa de Jesus Leonarda (7º Dia) 

NOITE 
DE  

NATAL  

20h00 Santo António - Beira 

21h00 Norte Grande - Urzelina 

22h00 Norte Pequeno - Manadas 

22h30 Velas  

24h00 Calheta - Ribeira Seca 

NATAL  

10h00 Manadas  -  R.ra d’Areia - Norte Grande  

10h30 Beira  

11h00 Norte Pequeno -  Biscoitos - Velas - Santo António 

11h30 Velas 

12h00 Calheta - Ribeira Seca - Portal - Fajã dos Vimes (Cortejo de Oferendas) 

12h30 Urzelina 

 

Sábado 
 

17h00 Rib.ª do Nabo  - Er.da de S.to António - R.ra d’Areia 

17h30 Santo António 

18h00 Velas - Fajã dos Vimes  

 

Domingo 
 

10h00 Norte Grande - Manadas  

10h30 Beira 

11h00 Norte Pequeno - Biscoitos - Portal (Cortejo de Oferendas) 

11h30 Velas 

12h00 Calheta - Ribeira Seca 

12h30 Urzelina 

 
F 
E 
L 
I 
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A 
T 
A 
L 
 

 

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com 

BOLETIM  INTERPAROQUIAL  ANO  XVI   SERIE II     Nº 724   20. 12. 2015  

SÃO OS VOTOS 

Pe. Manuel António Santos 

Pe. António Duarte Azevedo 

Pe. Rúben Pacheco 

Pe. Alexandre Medeiros 
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MEDITAR 
Feliz Natal  

Jesus, neste Natal encontrar-nos-ás?... 
Já houve um dia em que não tiveste lugar nas casas iluminadas da cidade... 

 

Hoje, com as pernas e o Coração a Caminho, 
procuro-Te nas ruas enfeitadas, 
nas luzes, nas montras, nos rostos, 
nas mãos carregadas de presentes sem história… 

 

Há passos apressados e sacos cheios de menoridades necessárias 
que esvaziam as algibeiras 
mas não vejo encherem muito os corações… 
Há rostos pesados e cansados 
de olhares em sobressalto 
entre a mais recente promoção e os últimos nomes da lista… 
Há embrulhos, laços, postais, música… 

 

Porque inventámos um natal 
onde ninguém precisa de nascer para que seja NATAL! 
Porque já vai longe a lembrança 
de que um dia um Menino nasceu, 
antes de haver shoppings e cartões de crédito; 
num país onde não havia um Pai Natal 
que gostasse de andar atrelado a renas; 
onde não havia pinheirinhos com luzinhas 
nem se cantava Jingle bells… 

 

E, apesar de faltar tudo isso, 
consta que houve NATAL… 
E hoje, 
apesar de haver tudo isso, 
consta que não há tanto NATAL como as montras dizem… 

IV DOMINGO DO ADVENTO 
O sonho de Maria 
"Esta noite sonhei, José, que toda a gente estava a preparar uma grande Festa. Limpavam tudo, 
decoravam as casas e compravam roupa nova. Saíam às compras e adquiriam muitos presentes. 
Não pude compreender bem o que se passava mas creio que se tratava de um aniversário 
natalício. Creio até que se tratava do nascimento do nosso Filho. 
O que mais me surpreendeu, José, é que esses presentes não eram para Ele. Envolviam-nos em 
lindos papéis que atavam com preciosas fitas e colocavam-nos debaixo de uma árvore. Sim, José, 
devias ver essa árvore brilhante!  
Toda a gente estava feliz e emocionada com as ofertas. Trocavam prendas uns com os outros 
mas... não ficou nada para o nosso Filho. 
Pareceu-me que nem O conhecem pois nunca mencionavam o Seu nome. Não te parece estranho 
que as pessoas se cansem tanto para celebrar o aniversário de Alguém desconhecido? Se Jesus 
batesse à porta seria apenas um intruso.  
Tudo estava tão lindo, José, e todo o mundo feliz, mas eu senti vontade de chorar. 
Que tristeza para Jesus não ser desejado na sua própria festa de anos. 
Estou contente porque foi apenas um sonho, mas que terrível seria se tudo isto fosse a realidade!" 
Boas Festas e não se esqueçam de colocar Jesus no centro do Natal! 

Pe. José David Quintal Vieira, scj  

SHALOM (Adaptado) 
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TUDO DE GRAÇA 

O filho estava sentado em frente da TV, quando a mãe o chamou para fazer as 

obrigações de casa… O filho, já cansado de tanta insistência, fez tudo sem reclamar, 

mas no final, fez um tipo de recibo com preços: 

Por lavar a louça: 8€;  

Por enxugar a mesma: 10€;  

Por passear o cão: 4€;  

Por cuidar do meu irmão: 15€;  

Total: 37€. 

No outro dia, quando todos foram almoçar, o filho viu que debaixo do seu 

prato havia 37€. Estava ainda um outro bilhete, que dizia:  

Por te carregar na barriga nove meses: NADA 

Por  te ter numa dor infernal: NADA;  

Por te amamentar: NADA. 

Por te carregar ao colo: NADA. 

Por ter dado amor, carinho e compreensão: NADA. 

Por esconder a tua nota de matemática para te livrar da repreensão do teu pai: 

NADA. 

Por te ajudar nos TPC: NADA. 

Por fazer a comida que comes todos o dia: NADA. 

Por pagar os teus caprichos no centro comercial e outros lugares: NADA. 

Toatl: NADA. 

Olhando para a mãe, o filho descobriu-lhe uma lágrima a rolar pelo rosto. 

Pegou no dinheiro  e devolveu-lho, dizendo: 

- Amo-te!  

In  Audácia, dezembro de 2015 

CONTO (584) 

 
INFORMAÇÕES 
 
 

CORTEJOS DE OFERENDAS 

Dia 25 de dezembro - Fajã dos Vimes.  

Dia 27 de dezembro - Portal. 

Dia 1 de janeiro - Biscoitos - Loural - Ribeira Seca. 

Dia 3 de janeiro - Manadas - Calheta - Urzelina . 

Dia 10 de janeiro - Er.da de S.to António.  


