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

Pe. Manuel Santos   Teles. 295416484  Telm. 917633096   e-mail: padrema@mail.telepac.pt 

Pe. António Azevedo  Telef.  295414152 Telm. 918996189   

Pe. Alexandre Medeiros Telef. 295416671 Telm. 926650057 e-mail: padrecorvo@gmail.com 

Pe. Ruben Pacheco Telm. 911125466 e-mail : perubenpacheco@gmail.com 

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 

Segunda   18h00 Ribeira Seca Ernesto Vitorino Amaral e Familiares  

Terça  
18h00 Ribeira Seca José Luís de Melo (Lígia de Melo) 

19h00 Er.da S.to António Antonino dos Santos Carvalho (7º Dia) 

Quarta  18h00 Biscoitos  Rosa dos Reis Almada (7º Dia) 

Sexta 18h00 Ribeira Seca António Joaquim Ávila 

Sábado 
  

17h00 Ribª do Nabo 

18h00 Velas - Biscoitos  

19h00 Fajã dos Vimes  

Domingo 

09h30 Rib.ª d’Areia 

10h00 Manadas 

10h30 Beira - Norte Pequeno  

11h30 Velas - Norte Grande - Ribeira Seca  

12h00 Calheta  

12h30 Urzelina - Santo António 

EUCARISTIAS  De 6 a 12  de julho de 2020 

 

Há dois tipos de sabedoria: a inferior e a superior. A sabedoria inferior é dada por 
tudo o que uma pessoa sabe, e a superior é dada pela consciência do que não se 
sabe. Os verdadeiros sábios são os mais convictos da sua ignorância. Desconfiem 
das pessoas autossuficientes. O orgulho é um golpe contra a lucidez, um atentado 
contra a inteligência.  
 
A sabedoria superior tolera; a inferior julga; a superior alivia, a inferior culpa; a 
superior perdoa, a inferior condena. Na sabedoria inferior há diplomas, na superior 
ninguém se diploma, não há mestres nem doutores, todos são eternos aprendizes. 
Que tipo de sabedoria controla a tua vida? 

Augusto Cury 

PENSAMENTO DA SEMANA 

 

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com 

 

DESDE O PRIMEIRO DIA... 

"Que estranho desajuste é este que se 

meteu em nós desequilibrando-nos os dias de tal 

modo que, mesmo andando sempre a correr e a 

“contra relógio”, sempre a “cem à hora”, sempre esbaforidos, chegamos 

sempre atrasados!? 

Comemos a correr. Cumprimentamo-nos a correr. Não nos oferecemos 

tempo para ouvir. Para calar. Para olhar nos olhos de alguém e neles nos 

revermos, no melhor ou no pior de nós… Amamos a correr… 

Na estrada, e na carreira profissional é nossa a faixa de ultrapassagem. 

A impaciência faz-nos colar o dedo às campainhas das portas: -“eles hão de 

abrir!”…  

Pressa e impaciência, são a tónica da desarmonia do nosso tempo… 

São a dominante descompassada dos nossos dias… 

Por isso, desconcertados por dentro, perdidos do compasso, vivemos 

cada vez mais sós, cada vez mais apressados, cada vez mais atrasados… 

vivemos cada vez menos… 

Com medo de envelhecer, envelhecemos precocemente e sem 

Grandeza. A impaciência envelhece, eleva a pressão arterial, desgasta-nos 

sem proveito… 

Quando nos convenceremos de que, na verdade, não podemos nem 

devemos ter tudo, chegar a tudo, estar em todo o lado ao mesmo tempo? 

Olhemos a Natureza. TUDO na Criação chega a seu tempo. Nada 

amadurece antes dele: 

- A fruta, colhida antes que amadureça ou não sabe a nada ou é 

amarga. E não faz bem à saúde… 

- O trigo colhido antes do tempo apodrece nos celeiros… 

- E a Vida, essa, como um rio que flui imparável, irá, por certo, mais 

dia menos dia, dar ao Mar... 

Que nesse dia a nossa Vida seja como um RIO FELIZ a espraiar-se 

Sereno, Feliz por ter chegado finalmente ao seu FIM - ao Amor Pleno que, 

sem Se impacientar ou impor pressas, nunca Se cansou de nos convocar para 

poder espelhar-Se em nós e nós n’Ele. Desde o primeiro dia…" 
Glória Marques 
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ESTÁ TUDO PREPARADO... 

"Somos OBRA das MÃOS de Deus"... fomos 

feitos, moldados por mãos de alguém, o nosso Deus, 

o nosso Papá, meu e teu. 

Eu acho isto fantástico... um Deus que nos faz 

(a mim e a ti) sua imagem...  

Que coisa Grande... e que grande responsabilidade - ser imagem de 

alguém significa mostrar a sua cara, o seu jeito de ser e fazer, em nós... 

Jesus é a "imagem" mais perfeita do nosso Pai, a cópia mais fiel, cara 

chapada... 

Fomos feitos porquê e para quê? 

Fomos feitos por Amor, para o Amor e para Amar... para fazer o Amor 

acontecer na nossa vida e na vida dos outros. Isto só é possível praticando, 

agindo, deitando os pés ao caminho e indo ao encontro... 

Fomos feitos para a PRÁTICA de obras, das Boas, claro... e o mais 

fascinante disto tudo é que Deus já nos fez a papinha toda, já preparou para 

nós... o plano já está feito, só precisamos de o pôr em prática - AÇÃO! 

Pensa bem… 

... quantas vezes, no teu dia, te deparas com situações que testam a tua 

paciência? 

... quantas vezes dás de caras com pessoas que precisam de ti, do teu abraço, do 

teu silêncio, do teu pão...? 

... quantas vezes, no teu dia, surgem oportunidades para pores em prática 

a tua capacidade de Amar? 

... quantas vezes, no teu dia, …  

(...) 

Está tudo preparado, Deus já faz o Seu trabalho... só precisas FAZER o 

teu, e querer, claro, tu e eu. 

Que Deus fantástico este, o nosso Papá... 

OBRIGADA por me Amares assim! 

Eugénia Pereira 

MEDITAR  
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INFORMAÇÕES 
CLÍNICA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA CALHETA 

A Direção da Associação de Bombeiros Voluntários da Calheta informa que 
estará na Clínica da Instituição a Dr.ª Renata Gomes, Cardiologista, 2 e 3 de julho; 
Dr. Brasil Toste, Otorrinolaringologista, final de junho ou princípio de julho; Dr.ª 
Maria Graça Almeida, ginecologista e obstetra, em julho; Dr.ª Paula Pires, 
Neurologista e Neuropediatra, 27 e 28 de julho; Dr.ª Lourdes Sousa, Dermatologista, 
em agosto; Dr.ª Alexandra Dias, Pediatra, data por estabelecer; Dr. Tiago Ribeiro, 
osteopata (massagem terapêutica), data por estabelecer; Dr.ª Paula Ribeirinho, 
terapeuta da fala, às segundas e quartas feiras; Dr. Rui Amaral, Imagiologista e 
Radiologista, data por estabelecer; Dr. Carlos Aguilar, Oftalmologista, data por 
estabelecer. 

Os interessados podem fazer as suas marcações para os números 295 

Onde está a felicidade? 
No princípio dos tempos, vários demónios reuniram-se para fazer uma 

travessura. Um deles disse: 
– Devíamos tirar alguma coisa aos humanos!... Mas o que é que lhes vamos 

tirar? 
Depois de muito matutar, um dos demónios propôs: 
– Já sei! Vamos tirar-lhes a felicidade. O problema é onde a esconder para 

que a não a possam encontrar. 
Alguém levantou a mão: 
– Vamos escondê-la no cimo do monte mais alto do mundo! 
Imediatamente respondeu o outro: 
– Não! Lembra-te que têm muita força. Alguma vez alguém pode subir e 

encontrá-la e se a encontra todos vão saber onde está!!! 
Disse outro: 
– Então vamos escondê-la no fundo do mar! 
Alguém respondeu: 
– Não! Lembra-te que são muito curiosos e algum dia alguém vai construir 

um aparelho para poder descer e então vai encontrá-la. 
Outro sugeriu: 
– Vamos escondê-la num planeta bem longe da Terra. 
Mas um demónio ripostou: 
– Não! Lembra-te que têm inteligência e algum dia alguém vai construir uma 

nave para poder viajar para outros planetas e vai-a descobrir. Então todos terão a 
felicidade. 

O último dos demónios tinha estado calado a escutar atentamente cada uma 
das propostas dos demais. Pesou cada uma delas e depois disse: 

– Acho que sei onde pôr a felicidade para que realmente nunca a encontrem. 
– Onde? – perguntaram em coro. 
– Vamos escondê-la dentro deles próprios. Estarão tão ocupados a procurá-la 

fora de si que nunca a encontrarão. 
Todos concordaram e desde então é assim: o ser humano passa a vida à 

procura da felicidade sem saber que a traz consigo! 
Publicado por Fraternitas Movimento 

https://fraternitasmovimento.blogspot.com/2020/04/conto-de-pascoa-onde-esta-felicidade.html
http://www.blogger.com/profile/04471392749927660245

