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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. 295416005 Telm. 926597399  e-mail:  marcos_miranda_3@hotmail.com 

EUCARISTIAS  De 1 a 7 de Fevereiro de 2010  

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 

Segunda 18h00 Ribeira Seca José Machado Fontes e Maria Patrocínio Fontes     

Terça  18h00 Ribeira Seca Pedro Nunes 

Quarta 17h00 Ribeira Seca Almas do Purgatório, a pedido Sra Zélia  

Biscoitos 18h00 Biscoitos José Ávila Oliveira 

Quinta 17h30 Ribeira Seca Luís Parreira, pais e irmãos  

 
Sexta 

18h00 Ribeira Seca Luís Parreira, pais e irmãos  

18h00 Calheta Maria Angelina Silveira Brasil da Cunha 

 

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

18h00 Fajã dos Vimes - Portal - Rib.ª do Nabo 

 
 
Domingo 
 

10h00 Norte Grande - Santo António - Manadas 

11h00 Norte Pequeno - Beira - Biscoitos 

12h00 Calheta - Urzelina - Ribeira Seca 

A consciência é aquela vela de Deus que ainda não foi totalmente apagada. 

(Mathew Henry) 

Um homem nunca deve envergonhar-se por reconhecer que 
se enganou, pois isso equivale a dizer que hoje é mais sábio 
do que era ontem. 

(Jonathan Swift) 

PENSAMENTO DA SEMANA 
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CONSAGRAÇÃO (Adaptado) 
Pai de imenso amor e omnipotente, 
fonte da minha esperança e da minha alegria. 
 
«Tudo o que é meu é Teu» (Lc 15,31). 
«Pedi e ser-vos-á dado» (Mt 7,7). 
Pai, acredito firmemente: 
o Teu amor ultrapassa-nos até ao infinito. 
Como pode o amor dos teus filhos competir com o Teu? 
Oh! A imensidade do Teu amor paterno! 
Tudo o que é Teu é meu. 
Aconselhaste-me a rezar com sinceridade. 
Então confio-me a Ti, Pai pleno de bondade. 
 
«Tudo é graça». 
«O vosso Pai celeste sabe do que necessitais» (Mt 6,8). 
Pai, creio firmemente: 
ordenaste todas as coisas para nosso maior bem, 
desde sempre. 
Não cessas de guiar a minha vida. 
Acompanhas cada um dos meus passos. 
Que poderei temer? 
Prostrado, adoro a Tua santa vontade. 
Entrego-me totalmente nas Tuas mãos, 
é através de Ti que tudo acontece. 
Eu que sou teu filho, creio que tudo é graça. 
 
«Fazei tudo para glória de Deus» (1 Cor 10,31). 
«Faça-se a Tua vontade» (Mt 6,10). 
Pai, creio firmemente e sem hesitar 
que Tu operas e ages em mim. 
Sou objecto do Teu amor e da Tua ternura. 
Tudo o que pode dar-Te ainda mais louvor, 
Tu realiza-lo em mim! 
Não peço mais do que a Tua glória, 
isto basta para me satisfazer e fazer feliz. 
Esta é a minha aspiração maior, 
o desejo mais premente da minha alma. 
 
Cardeal François-Xavier Van Thuan, 
in Orações de Esperança (Gráfica de Coimbra) 



IV Domingo do Tempo Comum 
Tema: 
O tema da liturgia deste domingo convida a reflectir sobre o “caminho do profeta”: caminho de 
sofrimento, de solidão, de risco, mas também caminho de paz e de esperança, porque é um 
caminho onde Deus está. A liturgia de hoje assegura ao “profeta” que a última palavra será 
sempre de Deus: “não temas, porque Eu estou contigo para te salvar”. 
A primeira leitura apresenta a figura do profeta Jeremias. Escolhido, consagrado e constituído 
profeta por Jahwéh, Jeremias vai arrostar com todo o tipo de dificuldades; mas não desistirá de 
concretizar a sua missão e de tornar uma realidade viva no meio dos homens a Palavra de Deus. 
O Evangelho apresenta-nos o profeta Jesus, desprezado pelos habitantes de Nazaré (eles 
esperavam um Messias espectacular e não entenderam a proposta profética de Jesus). O episódio 
anuncia a rejeição de Jesus pelos judeus e o anúncio da Boa Nova a todos os que estiverem 
dispostos a acolhê-la – sejam pagãos ou judeus. 
A segunda leitura parece um tanto desenquadrada desta temática: fala do amor – o amor 
desinteressado e gratuito – apresentando-o como a essência da vida cristã. Pode, no entanto, ser 
entendido como um aviso ao “profeta” no sentido de se deixar guiar pelo amor e nunca pelo 
próprio interesse… Só assim a sua missão fará sentido. 

(Dehonianos) 
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MEDITAR 
SOU O HOMEM QUE SE FAZ 

CADA DIA RECOMEÇO 

Senhor Jesus, escuta-Me, 

aceita a minha atitude de homem que se faz; 

A minha resolução de caminhar FORTE, de ser TESTEMUNHA, de dar-me todo. 

Sei que a alegria existe, que a luz brilha, que o amor une:  

e eu quero ser hoje alegria, luz e amor. 

Empresta-me Teus olhos, para ver todos os homens como filhos de Deus. 

Empresta-me as Tuas mãos, para ajudar a todos como amigos. 

Empresta-me o Teu coração, para amar todos como irmãos. 

Quero fazer do meu caminhar uma marcha triunfal para Ti,  

sem medo de ser cristão, sem medo do que irão dizer,  

sem retroceder na vida,  

sabendo que Tu me esperas com os braços de crucificado  

sempre abertos, indicando-me o caminho: 

caminho de alegria, de mansidão,  

de testemunho e de amor que conduz ao Pai. 

  Do blogue Jovens & Missão 
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OS ILUSTRES 
Um jovem rei encarregou uma equipa de sábios de escrever uma História dos Homens 

ilustres do Reino. 
Estes lançaram-se ao trabalho com afinco, investigando nas bibliotecas do reino. 
Ao final de muitos anos, apresentaram ao rei um conjunto de quarenta volumes. Mas o 

rei já estava com sessenta anos. Não teria tempo para ler tantos livros. Pediu-lhes então o 
seguinte: 

- Por favor, reduzam essas biografias para metade. Talvez assim as consiga ler. 
Os sábios, passados uns anos, apresentaram vinte volumes. Mas o rei, já com setenta 

anos, disse-lhes: 
- Ainda é muito. Por favor, resumam tudo isso ao máximo.  
Resumir não foi fácil, mas conseguiram redigir um único volume. Quando o trabalho 

estava já feito, o rei entrou em agonia. Murmurou: 
- Resumam tudo isso em poucas palavras. 
Então os sábios murmuraram aos ouvidos do rei: 
- Nasceram… viveram… morreram. 
O rei, agonizante, ainda teve voz para perguntar: 
- E deixaram o mundo melhor do que o encontraram? 

In  TUTTI FRUTTI  de Pedrosa Ferreira 

CONTO (288) 

INFORMAÇÕES 
RECEITAS DA PARÓQUIA DA RIBEIRA SECA 
Cantar os Reis - 4.065,00€.  
Arrematações nos Domingos do Advento - 407,00€ 
Cortejo do Menino Jesus - 635,00€ 
A Comissão da Igreja agradece a colaboração de todos. Estas receitas são para ajudar 

no arranjo dos sinos, relógio electrónico e começar na caixa do Órgão de Tubos. 
 

RECEITAS DA PARÓQUIA DA URZELINA 
Culto - 4.275,00€ e Cortejo de Oferendas - 2.300,00€ 
 

RETIRO DE JOVENS 
O retiro de jovens teve de sofrer uma alteração. Como se inscreveram muitos jovens e a 

casa onde vai decorrer o retiro não tem condições para receber todos de 
uma vez, teremos de fazer o retiro em dois fins-de-semana. 

Nos dias 5, 6 e 7 de Fevereiro será para os jovens das paróquias 
de: Calheta, Norte Pequeno, Santo Antão, Topo, Biscoitos e Ribeira 
Seca. 

Nos dias 19, 20 e 21 de Fevereiro para os jovens das paróquias 
de: Urzelina, Norte Grande, Velas, Santo António, Rosais, Beira, Santo 
Amaro e Manadas. 

Pedimos a compreensão de todos e, num tempo em que se acusa 
os jovens de não querem nada, temos aqui a prova de que eles ainda procuram e querem mais. 
Ao darmos oportunidade eles correspondem. Felicito os jovens pela lição. 

 

EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO 
Dia 5 de Fevereiro é a primeira Sexta Feira do mês. Haverá Exposição do Santíssimo, 

na Igreja Matriz da Calheta, a partir das 17 horas, seguido de missa. 


