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EUCARISTIAS

De 5 a 11 de março de 2012

DIAS

HORA

LOCAL

INTENÇÕES

Terça

19h00

Ribeira Seca

Manuel Vitorino Luís e Mariana Adriana Aguiar

Quarta

18h00

Ribeira Seca

Maria Oliveira

18h00

Calheta

Pedro Costa, Maria Adélia e António Martins

19h00

Ribeira Seca

João Augusto Ávila

18h00

Ribeira Seca

João Machado Oliveira e Serafina Oliveira

17h00

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

18h00

Fajã dos Vimes - Portal - Velas

10h00

Manadas - Norte Grande

10h30

Beira

11h00

Norte Pequeno - Biscoitos

11h30

Velas

12h00

Calheta - Ribeira Seca

12h30

Urzelina

13h00

Santo António

Quinta
Sexta
Sábado

Domingo

PENSAMENTO DA SEMANA
«Como a flor exala o seu perfume e o sol espalha o
calor dos seus raios, assim nós temos necessidade de
irradiar pelo gesto e, sobretudo, por esse dom
maravilhoso que é a palavra.
A palavra só tem sentido na medida em que sai da
boca de um homem para entrar no coração de outro e
ali fazer brotar a vida.»
Jean Vanier, em "Novas perspectivas do amor"

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

BOLETIM INTERPAROQUIAL ANO XII SERIE II Nº 526 04. 03. 2012
Dia 8 de março é o Dia Internacional da mulher.
Transcrevo o belo Poema de José Régio em homenagem a todas as mulheres.
Poema que nos fala da mulher forte do Evangelho, Maria Mãe de Jesus.

NOSSA SENHORA
Tenho ao cimo da escada, de maneira
Que logo, entrando, os olhos me dão nela,
Uma Nossa Senhora de madeira,
Arrancada a um Calvário de Capela.
Põe as mãos com fervor e angústia.
O manto cobre-lhe a testa, os ombros, cai composto;
E uma expressão de febre e espanto
Quase lhe afeia o fino rosto.
Mãe de Deus, seus olhos enevoados
Olham, chorosos, fixos, muito além...
E eu, ao passar, detenho os passos apressados,
Peço-lhe – “A Sua bênção, Mãe!”
Sim, fazemo-nos boa companhia
E não me assusta a Sua dor: quase me apraz
O Filho dessa Mãe nunca mais morre. Aleluia!
Só isto bastaria a me dar paz.
- “Porque choras, Mulher?” – docemente a repreendo.
Mas à minh’alma, então, chega de longe a sua voz
Que eu bem entendo: -“Não é por Ele”...
“Eu sei! Teus filhos somos nós”.
José Régio
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CONTO (390)

II DOMINGO DA QUARESMA

O QUE É A AMIZADE?

MEDITANDO
Está nos olhos
Cinco amigos procuravam ouro num monte. Depois de um mês encontraram aquilo que se pode
chamar um tesouro. No Domingo seguinte, como sempre, desceram até à aldeia vizinha para um
pouco de convívio. Mas antes juraram mutuamente não falar a ninguém do seu achado. Ao
regressarem ao trabalho deram conta, espantados, de que vários homens os seguiam. Olharam
uns para os outros à procura do traidor - alguém dera à língua...
- Foste tu?
- Eu não.
E todos negaram, ninguém dissera nada. Voltaram-se para os que os seguiam e perguntaram:
- Porque nos seguis?
- Porque encontrastes ouro.
- Quem vos disse?
- Ninguém.
- Então como sabeis?
Ouviram então a resposta mais maravilhosa de toda a sua vida:
- Como sabemos? Vê-se-vos nos olhos!
O mesmo aconteceu no Monte Tabor. Jesus pediu que não falassem a ninguém dessa experiência.
Os outros deviam descobrir por si nos olhos, espelho da sua alma.
E eu interrogo-me: notar-se-á em nós, cristãos, que encontrámos a Cristo, o tesouro da nossa
felicidade. Porque deveria ver-se nos nossos olhos! Ao falar do Transfigurado, notarão os meus
ouvintes que acredito n'Ele? Gostaria muito que assim fosse.
Pe. José David Quintal Vieira, scj

Um dia, um homem despediu-se dos seus familiares, dizendo:
- Quero dar a volta ao mundo para conhecer tudo.
Visitou muitas nações poderosas. Percorreu milhares de quilómetros. Falou com homens
famosos pela sua cultura. Gravou em vídeos e CD tudo o que ia vendo e ouvindo de
interessante. Tirou centenas de apontamentos. O seu desejo era mesmo o de conhecer tudo o
que existe neste mundo.
Passado algum tempo, regressou a casa feliz. Disse aos familiares:
- Agora conheço tudo. Sinto-me feliz.
Alguns dias depois, foi visitar um sábio famoso para se confrontarem sobre quem sabia
mais. Tiraram à sorte sobre quem deveria fazer a primeira pergunta.
A sorte designou o sábio famoso. Este voltou-se para esse visitante e perguntou-lhe:
- O que é que sabes acerca da amizade?
O homem, esse que tinha percorrido o mundo inteiro e guardava em casa tantas
memórias, retirou-se sem dizer palavra.
O sábio famoso apenas sorriu.
Consta que iniciou uma nova volta ao mundo para encontrar a resposta. Desta vez para
interrogar as pessoas acerca do que é a amizade.
In Bom dia, alegria de Pedrosa Ferreira

INFORMAÇÕES
PROCISSÃO DE PASSOS NA URZELINA
No próximo Sábado, 10 de março, teremos a mudança da imagem do Senhor dos
Passos da Igreja Paroquial para a Ermida às 20 horas.
A procissão de Passos no Domingo será às 15.00 horas.

MEDITAR
IMPULSO
O Espírito impele Jesus
para o deserto.
este impulso do Espírito
é como o impulso da seiva
na Primavera,
como o impulso do vento
que varre as nuvens do céu
ou como o impulso do ombro
que abre a porta.

DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE
A Pastoral Juvenil, vai preparar o Dia Mundial da Juventude com os seguintes
encontros para jovens:
Dia 6 de Março, na igreja da Urzelina, para os jovens da Urzelina, Santo Amaro e
Manadas, pelas 20 horas.
Dia 7 de Março, na igreja de Velas, para os jovens de Velas, Rosais e Beira, pelas 20
horas.
Dia 8 de Março, na igreja do Norte Pequeno, para os jovens de Norte Pequeno, Norte
Grande e Santo António às 20 horas.
No dia 9 de Março, na Igreja da Ribeira Seca, para os jovens da Ribeira Seca, Calheta
e Biscoitos.

Do recém-nascido,
para dizer que cresceu,
também se diz
que deu um esticão, um impulso.
É que o deserto
é precisamente
um lugar para nascer.
A conversão não é retrocesso,
mas impulso para a frente.
Trata-se menos de partir
para chegar
do que de chegar a partir…

VISITA AOS NÚCLEOS DA LIAM
Estará na Ilha de São Jorge o Sr. Pe. Eduardo Osório, de 6 a 9 de Março, em visita aos
núcleos da LIAM. Na terça-feira irá à igreja da Ribeira Seca às 19 horas.
COLETA PARA A CÁRITAS
No próximo domingo, as coletas são para a Cáritas. Sejamos solidários neste tempo
difícil que estamos a atravessar.

FEIRA DE ARTIGOS USADOS
Dia 11 de março (domingo) na Sociedade dos Rosais. Das 10 às 18 horas. O lugar
certo para adquirir os mais variados artigos ao melhor preço.
In Nascer de J. Debruyne

