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EUCARISTIAS  De  01 a 07 de abril de 2013 

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 

 

Segunda    
18H30 Ribeira Seca Afonso dos Reis Brasil (1º mês) 

19h00 Fajã dos Vimes Laurinda de Sousa (7º dia)  

 
 

Terça  

18h00 Calheta José Ávila (7º Dia) 

19h00 Urzelina Isabel Ávila Brasil (7º Dia) 

19h00 Ribeira Seca Adelaide Santos Cunha Amaral  

Quarta 19h00 Ribeira Seca Francisco Gregório e esposa  

Quinta  19h00 Ribeira Seca Pedro Nunes  

Sexta 19h00 Ribeira Seca Almas do purgatório  

 

 

Sábado 

17h30 Rib.ª da Areia  

18h00  Er.da de S.to António - Rib.ª do Nabo  

19h00 Fajã dos Vimes - Portal - Velas 

 

 

 

 
 

Domingo 

 

10h00 Manadas  

10h30 Beira - Norte Grande 

11h00 Biscoitos   

11h30 Velas - Norte Pequeno  

12h00 Calheta  -  Ribeira Seca  

12h30 Urzelina - Santo António 

 

A grandeza do ser humano, a sua verdadeira 

riqueza, não está naquilo que se vê, mas naquilo que 

traz no coração. 

Diário de Etty Hillesum  

PENSAMENTO DA SEMANA 
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PÁSCOA É VIDA NOVA 

É RENASCER CONSTANTEMENTE PARA O BEM, 

PARA A FELICIDADE, PARA O AMOR. 

PÁSCOA É ABRIR O CORAÇÃO A DEUS E AOS 

IRMÃOS. 

A TODAS AS COMUNIDADES OS NOSSOS VOTOS 

DE UMA  

SANTA E FELIZ PÁSCOA 

NA ALEGRIA DO SENHOR RESSUSCITADO 



DOMINGO DE PÁSCOA 

S@nt@ P@sco@ 
Dê um clique duplo nesta Páscoa! 

arraste Jesus para o seu diretório principal. 

Salve-O em todos os seus arquivos pessoais, 

selecione-O como seu documento mestre. 

Que Ele seja o seu modelo para formatar a sua vida: 

Justifique-a e alinhe-a à direita e à esquerda, 

sem quebrar na sua caminhada. 

Que Jesus não seja apenas um ícone, um acessório, 

uma ferramenta, um rodapé, um periférico, 

um arquivo temporário,  

mas o seu cabeçalho,  

a barra de rodagem do seu caminhar. 

Que Ele seja a fonte da graça 

para a sua área de trabalho,  

o paintbrush para colorir o seu sorriso, 

a configuração da sua simpatia, 

a nova janela para visualizar 

o tamanho do seu amor, 

o painel de controle 

para cancelar os seus recuos, 

compartilhar a sua biblioteca, 

anexar corações nas suas amizades. 

Copie tudo o que é bom, 

delete ou apague todos os seus erros. 

Não deixe à margem ninguém, 

abra as bordas do seu coração, 

remova dele o vírus do egoísmo. 

Antes de sair, 

coloque Jesus nos seus favoritos 

e a Sua Páscoa será atalho para a felicidade: 

Clique agora OK para reiniciar 

e atualizar os seus conteúdos. 

Envie esta mesma mensagem a alguém 

e dará uma boa ajuda a qualquer destinatário. 

E se isto for muito complicado para si, 

Abra um atalho direto para Deus, 

Que é o que interessa 

E tenha uma S@nt@ P@sco@. 
Pe. José David Quintal Vieira, scj 
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A GRUTA AZUL 

Era um homem bom. Um dia, depois do duro trabalho, regressou a casa 

de mau humor. Pensava ele: «Para os meus vizinhos são só rosas e flores; para 

mim uma vida difícil. Tenho uma cruz difícil de carregar». Deus foi escutando 

pacientemente tantas lamentações, um dia esperou-o à porta. O homem disse-

lhe: 

- Ah, és tu. Deus? Sabes muito bem como é pesada a cruz que me deste. 

Deus sorriu e pediu-lhe: 

- Vem comigo. Vou dar-te a possibilidade de escolheres uma outra. 

O homem encontrou-se de repente numa gruta azul. Estava cheia de 

cruzes: pequenas, grandes, rugosas, lisas. Deus disse: 

- São as cruzes dos Homens. Escolhe uma. 

O homem atirou a sua cruz para um canto e começou a escolha. Pegou 

numa cruz linda mas, logo que a experimentou, começou a sentir picadela 

como se fossem pregos. Rejeitou-a. 

Agarrou numa cruz de prata, mas, ao pegar nela, sentiu uma sensação 

de abandono e solidão. Rejeitou-a. 

Finalmente, a um canto, viu uma cruz gasta pelo uso. Parecia mesmo 

adaptada para ele. Pegou nela e saiu da gruta. Deus olhou para ele como 

ternura. Naquele momento, o homem deu-se conta de que tinha escolhido a 

sua velha cruz 

 In  Alegre Manhã de Pedrosa Ferreira 

CONTO (443) 

INFORMAÇÕES 
 

FESTAS DO ESPÍRITO SANTO DA SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DA CALHETA 
A Santa Casa da Misericórdia da Calheta vai 

celebrar a sua festa com os irmãos e benfeitores no 

próximo domingo, 7 de abril.  

De 31 de março a 6 de abril, pelas 20 horas, 

teremos o terço, no Lar de Idosos da Santa Casa, em 

louvor do Divino Espírito Santo.  

No domingo a Coroação é às 12 horas e depois 

teremos o jantar, na Casa do Povo da Calheta para os 

irmãos, familiares e convidados.  

Se alguém quiser contribuir com géneros ou 

dinheiro, pode fazê-lo entregando os donativos na 

Santa Casa da Misericórdia.  

A mesa agradece a colaboração de todos. 


