
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 

Carta Familiar                                                                              4 

EUCARISTIAS  De 18 a 24 de abril de 2016 

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 

Segunda    19h00 Ribeira Seca José Nunes Amador e Helena Leonor Silveira 

Terça 19h00 Ribeira Seca Em louvor do Menino Jesus de Praga (Serafina Morais) 

Quarta 19h30 Ribeira Seca Maria da Conceição Fontes (José Nazário) 

Quinta 19h00 Calheta José Teixeira Machado (mês) 

Sexta  18h00 Ribeira Seca Maria Laudelina Ávila 

 

Sábado 
 

11h00 FESTA DE SÃO JORGE (Missa e Procissão) 

18h00 Er.da de S.to António - R.ra d’Areia 

19h00 Fajã dos Vimes - Portal - Santo António 

 

Domingo 
 

10h00 Norte Grande - Manadas 

10h30 Beira 

11h00 Norte Pequeno - Calheta  

11h30 Velas 

12h00 Biscoitos - Ribeira Seca 

12h30 Urzelina 

 

 

Busco a doçura profunda, 
a que nunca ninguém viu, 
e cuja existência não pode ser posta em causa, 
pois é a ela que devemos a beleza perfumada dos 
jacintos, 
a luz nos olhos espantados dos animais e tudo o que, 
sobre a terra e nos livros, 
há de bom 

Christian Bobin 

PENSAMENTO DA SEMANA 

 

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com 

 

SALMO 
 

"Espírito Santo, 

ensina-nos a apresentar com simplicidade  

as nossas aspirações, problemas e sonhos a Deus,  

a fim de nos sentirmos filhos de Deus Pai e irmãos de Deus Filho. 
 

Por vezes a vida parece-nos não ter sentido.  

Outras vezes, as coisas correm-nos mal  

e nós temos a tendência de pensar que Deus não se ocupa de nós. 

Há dias em que a vida nos parece um fardo difícil de transportar. 

A experiência vai-nos ensinando  

que a vida não é constituída apenas por coisas boas. 
 

Lembro neste momento o ensinamento de Jesus  

segundo o qual nós devemos aprender a colocar nas Suas mãos  

os nossos problemas e dificuldades. 

Fazendo isto, dizia Jesus,  

nós encontraremos alívio para as nossas dificuldades  

e o fardo da vida tornar-se-á leve. 
 

Dá-nos, Espírito Santo,  

a Sabedoria que vem da Palavra de Deus,  

a fim de encontrarmos sentido para aquilo que nos 

acontece  

e, por vezes, nos parece absurdo. 

Nós sabemos que Tu estás connosco  

nas nossas situações de sofrimento. 

Tu não és a causa do nosso sofrimento,  

mas a garantia de sucesso e vitória  

sobre tudo o que nos oprime e machuca. 
 

Ajuda-nos a tomar consciência desta verdade fundamental,  

a fim de sentirmos o alívio do Teu amor  

nessas situações em que o sofrimento nos oprime. 

Nesses dias o céu não brilha  

e a solidão e a indiferença à nossa volta  

parecem querer destruir a nossa confiança em Ti. 
 

Vem Espírito Santo." 
in Salmos para o Terceiro Milénio 
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MEDITAR 
 

Oração para o dia Mundial das Vocações 2016 

 

Pai de misericórdia,  

que destes o vosso Filho pela nossa salvação  

e sempre nos sustentais com os dons do vosso Espírito,  

concedei-nos comunidades cristãs vivas, fervorosas e felizes,  

que sejam fontes de vida fraterna  

e suscitem nos jovens  

o desejo de se consagrarem a Vós e à evangelização.  

Sustentai-as no seu compromisso  

de propor uma adequada catequese vocacional  

e caminhos de especial consagração.  

Dai sabedoria para o necessário discernimento vocacional,  

de modo que, em tudo,  

resplandeça a grandeza do vosso amor misericordioso.  

Maria, Mãe e educadora de Jesus,  

interceda por cada comunidade cristã,  

para que, tornada fecunda pelo Espírito Santo,  

seja fonte de vocações autênticas  

para o serviço do povo santo de Deus. 

Ámen 

 IV DOMINGO DE PÁSCOA 
Ser pastor 
Jesus Cristo, o Bom Pastor, diz que as suas ovelhas escutam a sua voz.  
Um colega meu, ao imaginar um rebanho assim tão obediente e certinho, desabafou: 
- Quem me dera que a minha comunidade fosse assim, que todos se respeitassem e se 
escutassem... Parece que tenho mais lobos que ovelhas. 
- Todos nós somos pastores. Temos, dentro de nós, ovelhas e lobos. Aquelas são boas, 
obedientes, respeitadoras. Os outros são altivos, violentos, abusadores. As primeiras 
vivem em harmonia com todos, não se ofendem com as palavras dos outros nem 
ofendem ninguém. Os lobos passam o dia a brigar e mesmo as pequenas coisas os 
lançam num ataque de ira mas a sua raiva não muda coisa nenhuma. Algumas vezes é 
difícil conviver com estas duas presenças dentro de nós porque ambas tentam dominar 
o nosso espírito. 
Então o meu amigo perguntou: 
- E quem são os mais fortes, as ovelhas ou os lobos? Qual deles vence? 
A resposta só poderá ser esta: 
- O mais forte é aquele que alimentamos com mais frequência. 
Transpiramos para fora aquilo que nos vai cá dentro. Aquilo que cada um é 
individualmente condiciona a sua comunidade pois o rebanho é feito de ovelhas. Se só 
nos alimentamos de ódio, incompreensão e intransigência, haverá mais lobos que 
ovelhas. Jesus Cristo dá a vida pelas suas ovelhas. 

David Quintal Vieira, scj 
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O FUTURO 

Um idoso, já reformado, trabalhava com entusiasmo no bosque. Plantava 

macieiras, pereiras, laranjeiras e outras árvores de fruto. Fazia canais de rega e 

arrancava ervas. 

Passou por ali um intelectual, também já reformado, que andava triste por não 

ter nada para fazer. Parou e disse ao idoso: 

- Por que é que o senhor não aproveita os seus anos de reforma para 

descansar? 

O idoso respondeu: 

- Já experimentei estar sem fazer nada mas não me sentia nada bem. Acho que 

o estar ocioso faz mesmo muito mal ao corpo e ao espírito. 

O intelectual respondeu: 

- Então trabalha. Mas faz outra coisa que seja mais útil para ti. Por que é que 

andas a plantar árvores? Não irás certamente ter tempo para saborear os frutos dessas 

árvores que estás a plantar. 

O idoso respondeu: 

- A fruta que eu como é de árvores plantadas pelos meus antepassados. 
 

In  TUTTI FRUTTI  de Pedrosa Ferreira 

CONTO (600) 

INFORMAÇÕES 
 

ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO  

MANADAS - Quinta-feira, 21 de abril das 18 às 19 horas. Celebração da 

Eucaristia. 

RIBEIRA SECA - Sexta-feira, 22 de abril das 18 às 19 horas. Celebração da 

Eucaristia 

 
«A Igreja, mãe de vocações» 

Alguns pontos da Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial de Oração 
pelas Vocações 

1. Todos os batizados possam experimentar a alegria de pertencer à Igreja e de, nela, 
redescobrir a vocação cristã geral, bem como a particular, na comunidade que é 
«terra» onde toda a vocação germina, cresce e frutifica. 
2. Demos graças pela comunidade, porque ela é o lugar onde a ação misericordiosa 
do Senhor nos perdoa os pecados, abrindo-nos à vida nova que se concretiza no 
chamamento ao discipulado e à missão 
3. O primeiro passo do processo de Evangelização é a adesão à comunidade cristã. 
4. A comunidade é, também, mediação onde somos chamados a uma vocação 
específica.  
5. Todos os fiéis são, pois, chamados a ser responsáveis no cuidado para com as 
vocações e o seu discernimento.  


