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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 

EUCARISTIAS  De  26 de março a 1 de abril 2012 
DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 

 Terça 19h00 Ribeira Seca Louvor do Menino Jesus de Praga  

Quarta    19h00 Ribeira Seca Isabel Azevedo (7º dia) 

Quinta  19h00 Ribeira Seca João Batista da Silva Júnior  

Sexta 19h00 Ribeira Seca João Teixeira 

 

Sábado 
18h00  Biscoitos - Rib.ª da Areia  

19h00 Fajã dos Vimes - Portal - Velas 

 
 
 
 
 

Domingo 
 

10h00  Manadas - Norte Grande 

10h30 Beira 

11h00 Ribeira Seca  

11h30 Velas 

12h00 Calheta  -  Norte Pequeno  

12h30 Santo António  

17h00 Urzelina 

Segunda 19H00 Ribeira Seca António Borba e esposa  

CONFISSÕES 
 

26 de março:  15:00 horas - Santo António e Norte Pequeno 
     16:00 horas - Norte Grande 
 
28 de março:  17:00 horas - Beira e Manadas 
    18:00 horas - Biscoitos 
 
29 de março:   18:00 horas - Velas  
 
1 de abril: 17:00 horas - Urzelina e Ribeira do Nabo 

 

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com 
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ACREDITO 
Se calhar, um dos motivos que te está a perturbar mais neste momento é a tua 

história. 
Talvez estejas a reviver determinadas experiências negativas pelas quais já 

passaste, de medo, solidão ou traição. 
Por isso até podes estar a reagir do mesmo modo que reagiste nessa altura. 
Deixa-me pedir-te uma coisa: não penses tanto! 
Não penses tanto para encontrar motivos e explicações para seres quem és 

hoje, nem te ponhas a pensar tanto sobre o que deverias ser, ou o que tinhas de ser ou 
ter agora! 

Também não te ponhas a exigir aos teus irmãos que te tratem ou reconheçam 
de outro modo, porque eles lidam contigo naquilo que tu és, não naquilo que 
gostarias de ser! 

Não te preocupes tanto em resgatar a tua história, em viver agora experiências 
que não vivestes e, se calhar, já não é altura para vivê-las, em corrigir erros e opções 
que já não podes corrigir. 

Pensa: és uma nova pessoa em relação ao que eras no passado; cresceste, 
tornaste-te outro, não queiras voltar atrás; és quem és agora, no presente, não aquele 
que querias ou terias que ser seja porque motivos for; coloca-te em paz deste modo, é 
assim que neste momento os teus irmãos gostam de ti; e sonha, não deixes de sonhar 
e de esperar no futuro! 

Sei que, neste momento para ti, o futuro ainda é a palavra mais importante, 
estás a começar! Seja qual for a tua idade no BI... 

E agora, deixa-me só dizer-te mais uma coisa: conta com Deus. Diz Paulo 
que, em Cristo, "somos uma nova criatura" em que não contam as amarras da nossa 
história, os nossos erros, o que fizemos ou nos fizeram de menos bom, 
pois tudo isso já morreu! A tua história fez-te ser agora quem és, e é assim que o Pai 
te assume, te abraça e te envia.  

Não queiras mudar o que Deus também não quer. 
E se porventura vierem vozes a dizer-te que estás mal, que os outros estão 

contra ti, que já não poderás ser alguém porque nunca o foste, faz uma coisa: manda- 
-as calar imediatamente. 

Não te ponhas a discutir, perderás tempo e a discussão. 
Manda-as calar e avança: mesmo que não tenhas argumentos, diz apenas: 

Acredito. 
Perdoa-me se me detenho tanto nestas coisas, depois conversaremos sobre o 

que é mesmo interessante, o Evangelho de Jesus, a Fé… 
Agora, deixo-te um grande abraço e digo-te: Acredito em Ti. 

Rui Vasconcelos 



V DOMINGO DA QUARESMA 
Deus está aqui 
Um homem abandonou a sua esposa e os seus filhos, pois sentiu uma sede infinita de se 
encontrar com Deus. Depois de muito caminhar, viu um peregrino e falou-lhe do seu propósito: 
- Procuro a Deus. Leva-me até Ele. 
O Peregrino respondeu que sabia bem onde encontrá-Lo. Era preciso que se deixasse conduzir: 
- Mas, para te levar até junto de Deus, preciso de vedar os teus olhos. Só os abrirás quando te 
disser. 
Puseram-se os dois a caminho. O homem de olhos tapados, foi enchendo o seu coração do 
esplendor da luz divina, cada vez mais forte até que tirou a venda, abriu os olhos e... viu-se em 
sua casa, ao lado da mulher e dos filhos. Era ali que Deus estava. 
Jesus, no Evangelho de hoje, diz: 
- Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. 
Então podemos concluir que onde estivermos aí estará o Senhor. Não precisamos de sair para 
longe pois Ele está bem perto. Imprimiu no íntimo da nossa alma e gravou no nosso coração o 
seu selo. 
Também nós queremos conhecer Deus. Se soubéssemos que Deus estava no cimo de uma 
montanha, não nos furtaríamos a esforços para lá chegar. Mas afinal Ele está bem mais próximo, 
ao nosso lado, nos nossos irmãos e até dentro de nós. Basta abrir os olhos. 

Pe. José David Quintal Vieira, scj 
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MEDITAR 
 

Senhor, se não estás aqui, 
onde Te posso encontrar? 
Se estás escondido, 
como descubro a Tua presença? 
É certo que moras 
... numa claridade inacessível. 
Mas, onde posso encontrar 
essa inacessível claridade? 
Quem me levará até ali 
para que Te possa ver? 
E logo, com que sinais 
Te posso encontrar? 
Nunca Te vi, Senhor, Deus meu; 
não conheço a Tua cara… 
Ensina-me 
a encontrar-Te 
e mostra-Te a quem Te procura 
porque não posso ir à Tua procura 
a menos que Tu me ensines, 
e não posso encontrar-Te 
se Tu não Te mostrares. 
Desejando Te encontrarei, 
encontrar-tTe-ei desejando, 
amando Te encontrarei, 
e encontrando-Te, amarei. 

Santo Anselmo 
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ESCUTAR, HOJE 
O assunto de encontro de pais era sobre a atitude de escutar os outros, de 

modo particular, os familiares. 
Começou com um testemunho de um pai que disse: 
- Eu sinto que preciso de  escutar mais o meu filho, que está a entrar na idade 

da adolescência. Quando chego a casa, cansado do trabalho, tenho dificuldade em dar
-lhe do meu tempo. Acho que na minha família, e certamente em muitas outras, 
existe uma falta de diálogo de pais para filhos. 

Uma jovem mulher, falando das mudanças sociais, exemplificou: 
- Quando a minha avó ia visitar a sua mãe, necessitava de três dias. Um dia 

para viajar nos vagarosos transportes públicos desse tempo; um dia para ambas 
contarem as últimas notícias, trabalharem na cozinha e também no jardim; e um 
terceiro dia para a viagem de regresso. 

Quando a minha mãe ia visitar a sua mãe, necessitava de dois dias. Viajava no 
comboio e geralmente chegava no mesmo dia à tarde. Nesse dia contavam as últimas 
notícias e, no dia seguinte, era a viagem de regresso. 

Quando eu vou visitar a minha mãe, preciso apenas de meia hora. Vou de 
carro e estou com ela quinze minutos pois tenho imensas coisas para fazer em casa. 

Se um dia a minha filha me vier fazer uma visita, de quanto tempo terá 
necessidade? 

 In  Bom dia, alegria de Pedrosa Ferreira 

CONTO (393) 

INFORMAÇÕES 
TRANSPORTES PARA O DIA MUNDIAL DA JUVENTUTE 
Como já vem sendo hábito, disponibilizaremos transportes para o Dia Mundial da 

Juventude. Teremos um autocarro que sairá de Rosais em direção ao Norte Pequeno, fazendo o 
seguinte percurso: 

Igreja de Rosais - 8:30h; Igreja das Velas - 8:45h; Casa do Povo da Beira - 8:55h 
Igreja da Boa Hora - 9:05h, Igreja da Urzelina - 9:15h; Sociedade dos Terreiros - 9:25h 
Igreja dos Biscoitos - 9:35h; Passal da Ribeira Seca - 9:45h 
 Os jovens de Stº António e Norte Grande devem também estar junto às respetivas 

igrejas pelas 9:30h e 9:40h respetivamente. 
   

MENSAGEM DE FÁTIMA 
De 9 a 14 de maio haverá retiro para idosos em Fátima organizado pelo Movimento da 

Mensagem de Fátima Nacional. 
Todos os interessados devem contatar os seus párocos. 
De 8 a 13 de junho irá realizar-se, em Fátima, a peregrinação nacional das crianças. Os 

interessados devem contatar os seus párocos. 
 
IGREJA DAS MANADAS 
A partir do próximo domingo, 1 de abril, a eucaristia passa a ser na Igreja paroquial de 

Santa Bárbara. Os trabalhos de restauram estão a ser realizados no Atelier de Conservação e 
Restauro de Obras de Arte S. Jorge. Por serem trabalhos que exigem perícia e cuidado vão 
demorar algum tempo, pelo que iremos para a Igreja até à altura da colocação do Caixotão de 
Santa Bárbara no seu lugar. 


