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EUCARISTIAS

De 11 a 17 de janeiro de 2016

DIAS

HORA LOCAL

INTENÇÕES

Segunda

18h00

Ribeira Seca

Maria de Lourdes Sousa

Terça

18h00

Ribeira Seca

Herculina e António Faustino

Quarta

18h15

Ribeira Seca

António F. Ávila e familiares de Serafina e Júlio Morais

Quinta

11h00

Manadas

Sexta

18h00

Ribeira Seca

17h00

Rib.ª do Nabo - Er.da de S.to António - R.ra d’Areia - Santo António

18h00

Velas - Fajã dos Vimes - Portal

10h00

Manadas

10h30

Beira

11h00

Norte Pequeno - Biscoitos

Sábado

Domingo 11h30

Maria Laudelina Ávila

Velas

12h00

Calheta - Ribeira Seca

12h30

Urzelina

13h00

Norte Grande - Festa de Santo Antão (Missa e Procissão)

PENSAMENTO DA SEMANA
A semente floresce em silêncio, as sementes que neste
momento estão a florescer ninguém as escuta, assim é a
semente do nosso coração.

J.T.M.

Viver não tem nada a ver com isso que as pessoas fazem
todos os dias, viver é precisamente o oposto, é aquilo que
não fazemos todos os dias.

A. Cruz

ZONA PASTORAL CENTRO

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

Pe. Manuel Santos T eles. 295416484 Telm. 917633096 e-mail: padrema@mail.telepac.pt
Pe. António Azevedo T elef. 295414152 Telm. 918996189
Pe. Alexandre Medeiros T elef. 295416671 Telm. 926650057 e-mail: padrecorvo@gmail.com
Pe. Ruben Pacheco T elm. 911125466 e-mail : perubenpacheco@gmail.com

BOLETIM INTERPAROQUIAL ANO XVII SERIE II Nº 727 10. 01. 2016
ÉS, DEUS
"És para uns Deus dos puros,
para outros, Deus dos religiosos,
para outros ainda, Deus dos que prestam cultos
ou defendem leis em Teu Nome…
para quase todos, Deus dos bons…
mas na Vida de Jesus mostras-Te Deus para os que sofrem,
puros ou impuros, religiosos ou ateus, bons e maus!
É na vida desses, dos que sofriam,
que o Encontro com Jesus acontecia como Boa Notícia
– Evangelho –
o Teu Reino se inaugurava e o Teu Amor se mostrava eficaz.
E acredito que, por cima de tudo o que podem dizer de Ti, continuas a ser o
Deus de Jesus,
o Deus do “tal” Reino que ele amava e expandia nos seus gestos… E, por
isso, continuas a ter o Coração inclinado para os que sofrem.
Nenhum incenso da terra Te verga,
nenhuma liturgia Te instala nos louvores de Ti mesmo,
nenhuma posição de domínio Te pode algum dia dominar a Ti, nenhum
doutrinador consegue obrigar-Te a ser o que não és
ou fazer o que não amas…
É o choro dos entristecidos
que Te faz debruçares-Te permanentemente sobre nós,
são as dores dos que sofrem
que fazem com que o Trono Divino que as religiões Te oferecem esteja
sempre vazio,
são os gritos dos Teus filhos
que Te revolvem as entranhas
num poder infinito de Te compadeceres e viveres connosco
o que não aguentaríamos sozinhos."
in Salmos para o Terceiro Milénio 2, de Rui Santiago cssr

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com
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CONTO (586)

SER BEM PARECIDO
Conta um missionário que, um dia, estava a rezar o breviário e um garoto espreitou a
página e viu uma estampa com o Menino Jesus.
- Oh, que lindo! É seu filho?
- Não. Respondeu-lhe, a sorrir, o sacerdote - é meu irmão…
- Ah, está bem. Mas olhe que ele não se parece nada consigo.
- Pois é - Pensou aquele missionário - durante toda a minha vida não faço outra coisa
do que procurar ficar parecido com Ele.
Ainda hoje faz-se ouvir a mesma voz de Deus: Tu és meu filho muito amado. Nós
somos da mesma Família de Cristo.
E como diz a sabedoria popular quem sai aos seus não degenera. Através do Batismo
cada um torna-se parecido com Cristo. Ele deixou-se batizar para Se identificar
connosco e para santificar aquelas águas pelas quais um dia havíamos de passar. Agora
é tempo de nos tornarmos parecidos com Ele, nas palavras, nas obras, na vida e no
caminhar. É por isso que rezamos nesta Festa do Batismo do Senhor: já que Cristo se
manifestou aos homens na realidade da nossa natureza, que saibamos reconhecê-lo
exteriormente semelhante a nós para sermos por Ele interiormente renovados.
Precisamos muito de alguém que seja em tudo parecido com Cristo.

Um jovem conduzia a alta velocidade um carro de grande cilindrada. De repente, uma
pequena pedra bateu com muita força na porta do carro. Travou bruscamente e quis ver de onde
viera a pedra.
Saiu do carro e viu uma criança. Agarrou-a e gritou:
- Por que é que fizeste isso? Quem és tu? Este carro é novo e muito caro.
A criança explicou:
- O senhor desculpe-me, mas não sabia o que fazer!
O jovem condutor perguntou-lhe:
- Mas o que é que aconteceu?
- Olhe para ali! O meu irmão é deficiente, caiu da cadeira de rodas e não consigo
levantá-lo. Fiz sinal a vários condutores e ninguém quis parar para me ajudar. O senhor pode
ajudar-me a pô-lo de novo na cadeira de rodas? Ele é muito pesado para mim.
Comovido, o jovem dirigiu-se para esse deficiente e colocou-o na cadeira de rodas. A
criança disse:
- Muito obrigado e que Deus lhe pague.
Despediu-se das crianças e partiu a pensar em tudo isto. Alguém lhe perguntou:
- Por que não manda reparar a porta do seu carro?
Ele respondeu:
- É uma forma de me recordar que devo andar a menos velocidade na vida, para poder
ver os outros.

Pe. José David Quintal Vieira, scj

In TOMA E LÊ de Pedrosa Ferreira

MEDITAR
SEM MÁSCARAS

A PEDRA

INFORMAÇÕES
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - RIBEIRA SECA
Quarta feira, 13 de janeiro às 18h15 - terço, missa e procissão.
RECEITAS
Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem - Portal 1250,00€.
Cortejo de oferendas - Portal 800,00 €.
Cortejo de oferendas - Fajã dos Vimes 1.020,00€.

Quando olha bem no íntimo
Através do teu sorriso
O que será que Deus vê?
Bem além da tua lógica
Bem atrás de toda a estética
O que será que Deus vê?
Um coração aflito, um espírito ferido
E uma alma já cansada de representar
Alguém desconfiado, sem um verdadeiro amigo
Com quem possa se abrir sem se envergonhar
Quando Deus te investiga
Bem no âmago da vida
Lá no teu eu verdadeiro
É que Ele quer por inteiro
Transformar a tua essência
Num batismo de alegria
Verdadeiramente livre te fazer

REUNIÕES DE CATEQUISTAS
Biscoitos - quarta feira, dia 13 de janeiro às 19h30 horas.
Ribeira Seca - sexta feira, dia 15 de janeiro às 19 horas.
Manadas - sábado, dia 16 de janeiro às 15 horas.
CLÍNICA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA CALHETA
Os Bombeiros Voluntários da Calheta vão receber na Clinica da Instituição os
seguintes especialistas: Dr. Carlos Aguiar, oftalmologista, no dia 20 de janeiro; Dr.
Brasil Toste, otorrinolaringologista, de 23 a 25 de janeiro; Dr. ª Maria Graça
Almeida, Ginecologista e obstetra, na última semana de janeiro; Dr.ª Alexandra
Dias, pediatra, no mês de janeiro; Dr.ª Renata Gomes, cardiologista, no mês de
fevereiro; Dr.ª Lurdes Sousa, Dermatologista, janeiro/fevereiro de 2016. Os
interessados deverão contatar a instituição através dos seguintes n.º s 295460110/111.
Outra espiritualidade, de Ed René Kivitz

