
EUCARISTIAS  De 29  de outubro a 4 de novembro 2012 

ZONA PASTORAL CENTRO  
 

Beira - Calheta - Manadas - Norte Grande - Norte Pequeno - Ribeira Seca - Stº António - Urzelina - Velas  
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 

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 
 
Segunda  

18h00 Ribeira Seca António Alvarino Amaral  

18h00 Calheta Júlia Lemos Duarte Castro 

Terça 18h00 Ribeira Seca Sogros de Maria Regina ávila  

 
Quarta 

18h00 Er.da de S.to António - Rib.ª da Areia - Velas 

19h00 Fajã dos Vimes - Portal 

 
 
 

TODOS  
OS  

SANTOS 

10H00 Manadas 

10h30 Beira - Norte Pequeno 

 
Fiéis  

Defuntos  18h00 Manadas - Beira - Velas 

19h00 Calheta - Biscoitos - Urzelina 

 
Sábado 
  

17h00 Rib.ª do Nabo  

18h00 Rib.ra da Areia - Velas - Er.da S.to António 

19h00 Fajã dos Vimes - Portal 

 
 
 

Domingo 
 

10h00 Manadas 

10h30 Beira - Norte Pequeno 

11h00 Biscoitos 

11h30 Velas - Norte Grande 

12h00 Calheta - Ribeira Seca  
12h30 Urzelina - Santo António 

11h00 Biscoitos 

11h30 Velas - Norte Grande 

12h00 Calheta - Ribeira Seca  

12h30 Urzelina - Santo António 

08h00 Ribeira Seca 
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O SILÊNCIO  
Aprende com o silêncio 
a ouvir os sons interiores da tua alma, 
a calar-te nas discussões 
e assim evitar tragédias e desafetos. 
 
Aprende com o silêncio 
a respeitar a opinião dos outros, 
por mais contrária que seja da tua. 
 
Aprende com o silêncio 
que a solidão não é o pior castigo, 
existem companhias bem piores... 
 
Aprende com o silêncio 
que a vida é boa, 
que nós só precisamos olhar para o lado certo, 
ouvir a música certa, ler o livro certo, 
que pode ser qualquer livro, 
desde que o leias até o fim. 
 
Aprende com o silêncio 
que tudo tem um ciclo, 
como as marés que insistem em ir e voltar, 
os pássaros que migram e voltam ao mesmo lugar, 
como a Terra que faz a volta completa 
sobre o seu próprio eixo... 
 
Aprende com o silêncio 
a respeitar a tua vida, valorizar o teu dia, 
enxergar em ti as qualidades que  possuis, 
equilibrar os defeitos que tens 
e sabes que precisas de corrigir 
e enxergar aqueles 
que ainda não descobriste. 
 
Aprende com o silêncio 
a respeitar o teu "eu", 
a valorizar o ser humano que és, 
a respeitar o Templo que é o teu corpo 
e o santuário que é a tua vida. 
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Aprende hoje com o silêncio, 
que gritar não traz respeito, 
que ouvir ainda é melhor que muito falar. 
E por respeito a ti, eu me calo, fico em silêncio, 
para que tu possas ouvir 
o teu interior que te quer falar, 
desejar-te um dia vitorioso 
e confirmar que TU ÉS ESPECIAL. 
 

Publicada por CVJ (Adaptado)  



XXX DOMINGO DO TEMPO COMUM 
Abrir os olhos 
Perguntei na catequese: 
- Qual é a primeira coisa que fazes quando acordas de manhã? 
Eu queria motivar as crianças para a oração da manhã, para assim iniciarem o novo dia na 
companhia de Jesus mas as respostas diversificavam-se:  
- Ponho música, tomo o pequeno-almoço, vou para o duche etc. 
Uma criança, à laia de brincadeira, sentenciou: 
- A primeira coisa que faço é abrir os olhos! 
Nem mais. Quem reza abre os olhos, encara a realidade na perspetiva de Deus. 
No episódio da cura do cego de Jericó, não sei o que foi mais importante: se a oração que 
começou por fazer ou a vista que a seguir recuperou. 
- Jesus, Filho de David, tem compaixão de mim. 
Antes de abrir os olhos da cara, abriu os olhos da fé.  
Todos nós somos, em certa medida, cegos. Só pela fé podemos descobrir o sinal da presença de 
Deus. 
E o texto evangélico conclui que logo que recuperou a vista, Bartimeu começou a seguir Jesus 
pelo caminho e não mais pediu esmola. Quem acorda reza e quem reza acorda. Só assim não irá 
sozinho pelos caminhos da vida. 

Pe. José David Quintal Vieira, scj 
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MEDITAR 
 
SE TU AMAS...  
 
Se tu amas por causa da beleza, então não me ames! 
Ama o Sol que tem cabelos doirados! 
 
Se tu amas por causa da juventude, então não me ames! 
Ama a Primavera que fica nova todos os anos! 
 
Se tu amas por causa dos tesouros, então não me ames! 
Ama a Mulher do Mar: ela tem muitas pérolas claras! 
 
Se tu amas por causa da inteligência, então não me 
ames! 
Ama Isaac Newton: ele escreveu os Princípios 
Matemáticos da Filosofia Natural! 
 
Mas se tu amas por causa do amor, então sim, ama-me! 
Ama-me sempre: amo-te para sempre! 
 

Adília Lopes 
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NÃO MATAR A ALEGRIA 
Num grande parque da cidade, junto de árvores e plantas silvestres, havia um 

pequeno lago coberto de nenúfares brancos. 
No lago vivia uma família de sapos: pai, mãe e um sapinho. Era uma família 

muito feliz. A mãe sapo dizia ao filho: 
- És o menino mais belo do mundo. 
O sapinho ficava muito contente e a mãe cobria-o de beijos. Ele respondia: 
- E tu és a mãe mais bela do mundo. 
Depois, corria a mergulhar na água escura e fresca do lago. O pai sapo 

presenciava tudo isto e dizia: 
- Vivemos no lago mais encantador do universo. 
Um dia, a vida tranquila desta família foi perturbada pelo barulho de uns 

jovens que passaram. Olharam para o lago e disseram: 
- Que lago tão sujo! 
- Vamo-nos embora daqui! 
- Olha, que sapos tão feios! 
- Que nojo! 
- E aquele pequeno, que criatura horrenda! Vamo-nos embora! 
O pai e a mãe sapo esconderam-se no lodo, cheios de vergonha. O pequeno 

meteu-se debaixo de uma folha, muito triste. 
No lago a felicidade tinha acabado para sempre. 

 In  Bom dia, alegria de Pedrosa Ferreira 

CONTO (424) 

INFORMAÇÕES 
 

MÊS DAS ALMAS NA RIBEIRA SECA 
Durante o mês de novembro, também chamado “mês das almas”, haverá missa 

na Ribeira Seca, de segunda- feira a sexta- feira, às 8 horas. 
O peditório para as “missas das almas” será feito nos moldes dos  anos 

anteriores. 
 

RETIRO PÓS CRISMA 
A Pastoral Juvenil, está a organizar um retiro para os 

jovens que já receberam o sacramento do crisma. 
As inscrições estão abertas e terminam no dia 18 de 

novembro. Todos os que desejarem fazer este retiro podem 
fazer a sua inscrição através do seu pároco ou de algum 
representante da pastoral Juvenil. 

O retiro tem o seu início no dia 30 de novembro 
após a escola e termina no dia 2 de dezembro com a 
eucaristia. 

O retiro realizar-se-á na Pousada da Juventude de São Jorge. 
 
MISSAS NO DIA DE FIÉIS DEFUNTOS 
17h30 Norte Pequeno; 18h30 Norte Grande; 19h30 Santo António 


