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EUCARISTIAS  De 18 a 23 de setembro de 2017 

 

Não habitamos regiões.  
Nem sequer habitamos a terra.  
O coração de quem amamos é a nossa verdadeira 
morada." 

Christian Bobin 

PENSAMENTO DA SEMANA 

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 

Segunda   

18h00 Er.da de S.to António  Elisa Juliana Martins Ferreira Belo (7º Dia) 

19h00 Ribeira Seca António Sousa Caetano e Rosa Clotilde 

19h00 Norte Pequeno Virgínia Maria Pedroso Bettencourt (7º Dia) 

Terça  19h00 Ribeira Seca Herculina Faustino e António Faustino 

Quarta 19h00 Ribeira Seca José Machado Fontes e Patrocínia Fontes 

Quinta 19h00 Ribeira Seca José Sabino Luís e Ernestina Luís 

Sexta  19h00 Manadas  

 

Sábado 
 

17h00 Ribeira Nabo 

18h00 Velas - Er.da de S.to António  

19h00 Santo António - Fajã dos Vimes 

Domingo 

10h00 Norte Grande - Manadas  

10h30 Beira 

11h00 Norte Pequeno - Biscoitos 

11h30 Velas 

12h00 Calheta - Ribeira Seca 

17h00 Urzelina (Festa de São Mateus) 

 

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com 

 

Dez recomendações para pais sobre catequese  
 

1. Assim como precisamos da família e da sociedade para fazer nascer os 
filhos e ajudá-los a crescer, formar-se e ter um projeto de vida, também precisamos 
da Igreja, para que eles, renascidos pelo Batismo, cresçam na fé e a pratiquem. 

 

2. Não nos bastamos a nós próprios na educação dos filhos, seja nos assuntos 
civis, seja na fé. Mesmo se a família é a primeira educadora, há muitos docentes na 
sociedade e, na paróquia, há os catequistas. Não são substitutos, mas colaboradores 
na educação. 

 

3. A Catequese não é um «ensino» de segunda categoria, nem avulso ou 
desorganizado. É uma educação da fé, com um programa definido por idades e 
catecismos adequados. As faltas à Catequese quebram a sequência normal da 
descoberta e do caminho da fé. 

 

4. Na catequese não se pretende ter bons alunos. Não é como tirar um curso. 
A catequese ajuda a formar discípulos de Jesus Cristo, que O seguem e imitam, em 
comunidade. 

 

5. A Catequese não é o primeiro compromisso dos cristãos. Amar a Deus 
sobre todas as coisas – participando na Eucaristia, por exemplo – e ao próximo, como 
a si mesmo, é que resumem toda a vida cristã. 

 

6. A Catequese não substitui as aulas de Educação Moral e Religiosa Católica 
(EMRC), nem o contrário. Porque a Catequese não é uma aula, é um encontro com 
Jesus Cristo. 

 

7. A preocupação de pais, catequistas, párocos, não há de ser que os 
catequizandos saibam muitas coisas. Mas que saboreiam a alegria de conhecerem 
Deus e de serem cristãos. Isso acontece quando experimentam a maravilha de terem 
Deus Pai como criador e sustentador da vida, Jesus Cristo como Salvador, o Espírito 
Santo como o que ajuda a  entrar em relação com Deus e com o próximo pela oração 
e pela ação. 

 

8. Não exigir nem proibir aos filhos o que não se é capaz de lhes dar. E aceitar 
de bom grado ser ensinados por eles, porque a vida e o saber progridem. 

 

9. Não  impor nem proibir aos filhos o que não se é capaz de fazer. E aceitar 
que eles tomem a iniciativa de aderir a programas e atividades em que são felizes.  

 

10. Jamais cederemos à tentação de “mandar” os filhos à Catequese. O 
testemunho é a primeira forma de evangelização. Desse modo, eles aceitarão melhor 
a proposta dos ideais e valores cristãos. 
 

Adaptado  

BOLETIM  INTERPAROQUIAL  ANO XVIII   SERIE II   Nº 815   17. 09. 2017  

https://fraternitasmovimento.blogspot.com/2017/09/dez-recomendacoes-para-pais-com-filhos.html
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MEDITAR 
 

Stabat Mater (incompleto) 

XXIV DOMINGO DO TEMPO COMUM 
Perdoar é elevar 
Um miúdo acompanhou a sua avó quando esta foi à igreja confessar-se. Era um templo moderno, 
com confessionários acolhedores e práticos: uma luz verde para mostrar que estava livre, outra 
vermelha quando ocupado. À saída o neto perguntou: 
– Então a avó mão teve medo de subir naquele elevador? 
– Qual elevador? 
Aquele onde a avó se ajoelhou dentro da igreja. 
Bem se esforçou aquela mulher em explicar que não era nenhum elevador mas não sei se o 
miúdo ficou convencido. Só sei que a partir daí eu sempre encarei a confissão como um ato de 
elevação. 
Quem é perdoado, num gesto concreto de arrependimento, eleva-se até ao céu. Quantas vezes 
devo perdoar? Tantas vezes quantas eu preciso de ser perdoado. A parábola deste domingo 
mostra que quem não perdoa é porque não soube acolher o perdão que os outros lhe davam. 
Perdoar 70 X 7, isto é, sempre: 
Porque se errar é humano, perdoar é divino. 
Porque a única medida do perdão é perdoar sem medida. 
Porque quem ama perdoa e quem perdoa ama. 
Porque, por incrível que pareça, cada pessoa é suscetível de mudança. 
Porque posso condenar o pecado mas nunca o pecador. 
Só assim elevar-me-ei até ao céu através desse ascensor que é o perdão. 

Pe. José David Quintal Vieira, scj 

De pé, a mãe dolorosa 
junto da cruz, lacrimosa, 
via o filho que pendia. 
 
Na sua alma agoniada 
enterrou-se a dura espada 
de uma antiga profecia 
 
Oh! Quão triste e quão aflita 
entre todas, Mãe bendita, 
que só tinha aquele Filho. 
 
Quanta angústia não sentia, 
Mãe piedosa quando via 
as penas do Filho seu! 
 
Quem não chora vendo isso: 
contemplando a Mãe de Cristo 
num suplício tão enorme? 
 
Quem haverá que resista 
se a Mãe assim se contrista 
padecendo com seu Filho? 
 
Por culpa de sua gente 
Vira Jesus inocente 
Ao flagelo submetido: 

Vê agora o seu amado 
pelo Pai abandonado, 
entregando seu espírito. 
 
Faze, ó Mãe, fonte de amor 
que eu sinta o espinho da dor 
para contigo chorar: 
 
Faze arder meu coração 
do Cristo Deus na paixão 
para que o possa agradar. 
 
Ó Santa Mãe dá-me isto, 
trazer as chagas de Cristo 
gravadas no coração: 
 
Do teu filho que por mim 
entrega-se a morte assim, 
divide as penas comigo. 
 
Oh! Dá-me enquanto viver 
com Cristo compadecer 
chorando sempre contigo. 
 
Junto à cruz eu quero estar 
quero o meu pranto juntar 
Às lágrimas que derramas. 
 
Virgem, que às virgens aclara, 
não sejas comigo avara 
dá-me contigo chorar. 
Amém. 
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INFORMAÇÕES 
REUNIÕES DE FORMAÇÃO PARA CATEQUISTAS 
Ribeira Seca, quarta feira, 20 de setembro, às 19h30 no Passal. 
Biscoitos, quinta feira, dia 21 de setembro, às 19h30 na Igreja. 
Manadas, sexta feira, dia 22 de setembro, às 19h30 na Igreja. 
 
CLÍNICA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA CALHETA 

A Direção da Associação de Bombeiros Voluntários da Calheta informa que 
estará na Clínica da Instituição a Dr.ª Maria Graça Almeida, Ginecologista e Obstetra, a 19 de 
setembro; Dr.ª Renata Gomes, Cardiologista, a 26 de setembro; Dr.ª Alexandra Dias, Pediatra, 
a 30 de setembro e 1 de outubro. 

Os interessados podem fazer as suas marcações para os números 295 460 110/ 
295460111 

CONTO (665) 

IGUAL A LÁPIS 
Um pequeno olhava a avó com curiosidade enquanto ela escrevia com um lápis 

um longo texto. 
- Estou a escrever para ti - disse a anciã. Mas mais importante que as palavras é 

este lápis com que escrevo. Gostava que fosses como ele, quando cresceres. 
- Mas ele é igual a todos os lápis que tenho visto! - disse o neto. 
- Tudo depende da maneira como olhas as coisas. Há neste  lápis cinco 

qualidades. Se as conseguires, viverás feliz, em paz com o mundo.  
Primeira qualidade: podes fazer grandes coisas, mas não podes esquecer a Mão 

que guia teus passos, que chamamos Deus. 
Segunda qualidade: de vez em quando é preciso parar de escrever  e usar o afia-

lápis. Ele sofrerá um pouco, mas ficará mais afiado e perfeito. Aprende a suportar 
algumas dores que te vão surgindo, porque farão de ti uma pessoa mais perfeita.  

Terceira qualidade: o lápis permite-te usar uma borracha para limpares  e 
corrigires o que está errado. Corrigir o que fizemos mal é importante para o caminho 
da justiça.  

Quarta qualidade: o que mais interessa no lápis não é a madeira, nem a cor, nem 
o feitio, mas o grafite que está dentro dele. Também o que está dentro de ti é o mais 
importante. 

Quinta qualidade: o lápis, por onde passa, deixa sempre marcas, maiores ou 
menores. Assim acontece com tudo o que fizeres na vida. Tudo  o que fizeres  fica com 
a tua marca. Por isso, tens que ser perfeito em todas as tuas ações.  

O pequeno ouviu a sua querida avó, silencioso e atento, e gravou na memória 
fresca a interessante mensagem do lápis e prometeu vivê-la, fazendo da vida uma 
escrita perfeita, orientado e assistido pela Mão invisível  de Deus. 

FESTA DE SÃO MATEUS 

URZELINA 

Dia 24 de setembro - Eucaristia de festa às 17 horas seguida de procissão. 

FESTA DO BOM JESUS 
FAJÃ GRANDE 

Tríduo: 20, 21 e 22 de setembro às 20 horas. 
Festa dia 24 de setembro: 
  - Eucaristia de festa às 16 horas seguida de procissão. 


