
EUCARISTIAS  De 17 a 23  de setembro 2012 

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 

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 
19h00 Fajã dos Vimes José Luís Reis (7º Dia) 

19h00 Ribeira Seca João Machado  

Terça 19h00 Ribeira Seca Francisco Rodrigues Ávila  

Quarta 19h00 Ribeira Seca Isabel do Carmo Amaral  

Quinta 19h00 Ribeira Seca Pais de Maria Regina Ávila  

Sexta 19h00 Ribeira Seca António Avelino da Silveira  

 
Sábado 
  

18h00 Rib.ª do Nabo  

19h00 Er.da de S.to António  - Rib.ª da Areia - Velas  

20h00 Fajã dos Vimes - Portal  

 
 
 

Domingo 
 

10h00 Manadas  

10h30  Beira - Norte Pequeno 

11h00 Biscoitos  

11h30 Velas - Norte Grande 

12h00 Ribeira Seca  - Calheta 

12h30 Santo António 

 
Segunda      
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Educação é aquilo que fica  
depois que você esquece o  
que a escola ensinou. 

Albert Einstein 

PENSAMENTO DA SEMANA 

FESTA DE SÃO MATEUS 
URZELINA 

Dia 23 de setembro - Eucaristia de festa às 17 horas seguida de procissão. 

 

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com 

BOLETIM  INTERPAROQUIAL   ANO  XII     SERIE II    Nº 554   16. 09. 2012  
 

APRENDER DE TI 
«Aprendei de Mim!» 
  é o Teu convite sedutor, 
  o apelo misteriosos, 
  o desejo de Quem tem muito 
  para dar e ensinar. 
 
Faz-me discípulo atento 
  aluno brilhante 
  dos Teus divinos ensinamentos. 
 
Faz-me ouvir-Te 
  no meio do barulho da vida, 
  do ruído do meu próprio interior. 
 
Faz-me dócil à Tua palavra, 
  para aprender a lição da Tua Vida, 
  do Teu dom, do Teu serviço. 
 
Convida-me, Senhor, seduz-me, 
  persegue-me. 
 
Ensina-me a Tua Divina arte 
  de ser pobre, humilde, obediente… 
 
Repete-me sem cessar 
  a lição magistral do teu amor. 
  Sabes que sou lento, 
  duro de inteligência 
  e de coração distraído. 
Oiço-Te e não Te fixo, 
Vejo-Te e não Te retenho. 
 
Que eu aprenda Contigo, 
  que eu aprenda de Ti, 
  da intensidade do Teu Ser. 
 

In Firmes na Fé de Dário Pedroso (adaptado)  



XXIV DOMINGO DO TEMPO COMUM 
Deus é... 
Quem dizem os homens que é Deus? 
A resposta que se segue foi recolhida pelo saudoso Pe. Dr. Angelino Barreto, que tomo a 
liberdade de repetir: 
Para muita gente, Deus não passa de uma bengala. E o que é uma bengala? 
Para os idosos é uma terceira perna, que muito ajuda na velhice. 
Os da segunda idade dizem que é um objeto de luxo e daí o procurar uma bengala de material 
precioso. 
Para os jovens a bengala é objeto supérfluo, inútil e sinal de velhice. 
Assim muita gente vê em Deus um auxílio nas suas necessidades e diz que rezar é para velhos. 
Outros vêm em Deus um sinal de bom tom, que ajuda a resolver alguns problemas da vida. 
Aceita-se este Deus como luxo enquanto ajuda a obter certos objetivos. 
Os jovens acham a ideia de Deus como uma coisa supérflua, inútil e, porque pensam que Deus é 
isso, repelem-no. 
Que concluir? Todos falam de Deus. Diante dele ninguém fica indiferente, todos tomam posição. 
Uns louvam, outros condenam. Ele é sinal de contradição. Mas o mais importante não é o que os 
outros pensam mas o que eu penso, o que tu pensas. Perante Cristo urge uma resposta pessoal, 
que nos marca e compromete. E para ti, quem é Jesus Cristo? 

Pe. José David Quintal Vieira, scj 
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MEDITAR 
 
Tu me apresentaste teus amigos, que eu não conhecia. 
Tu me deste poltronas em lares que não eram o meu. 
Tu aproximaste de mim quem estava longe 
e de um estranho fizeste meu irmão. 
Quando tenho de deixar o antigo lar, 
sinto o coração inquieto. 
Esqueço de que aí o velho permanece novo 
e estás morando aí também. 
Desde o nascimento até a morte, 
neste ou em outros mundos, 
onde quer que me guies, 
és sempre o mesmo companheiro, 
em minha vida infinita. 
És Tu quem uniu meu coração a um estranho para sempre. 
Para quem te conhece não há mais desconhecidos, 
nenhuma porta se fecha. 
Concede-me esta graça: 
permite-me a felicidade de sempre ver aquele que é o único e num mundo variado. 
 

Rabindranath Tagore 
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VER DE LONGE 
Uma criança que habitava na planície  estava fascinada pelas montanhas lá 

longe no horizonte. Azuladas, leves, compactas, apareciam-lhe como um lugar 
paradisíaco. Tão diferente da terra áspera e cinzenta onde vivia. 

Um dia, já crescida, cedeu ao fascínio do horizonte e decidiu pôr-se a 
caminho. A viagem durou muito tempo através de planícies e colinas. 

Extenuada, chegou finalmente ao cimo das montanhas, mas constatou com 
profunda desilusão que as montanhas não eram azuis mas cinzentas e rochosas, 
áridas e ásperas. Precisamente como a terra que tinha deixado. Mas no horizonte 
delineavam-se outras montanhas azuis, violetas, iluminadas por uma luz doirada. E 
voltou a partir. 

Foi preciso andar muito tempo. Mas, à medida que se aproximava, o azul e a 
violeta desapareciam para dar lugar ao cinzento das rochas e ao amarelo da erva seca. 
Mas no horizonte havia azul e rosa. E pôs-se de novo a caminho. 

Era sempre uma nova desilusão. Um dia, visto que era vã a sua procura, 
decidiu voltar para trás. 

E eis que todas as terras que tinha deixado eram azuis, leves, mergulhadas 
numa encantadora luz doirada. 

 In  Alegre Manhã de Pedrosa Ferreira 

CONTO (418) 

INFORMAÇÕES 
 
CLÍNICA DOS BOMBEIROS 

A Direção da Associação de Bombeiros Voluntários da Calheta informa que 

estará na sua clínica a Dr. ª Maria Graça Almeida, Ginecologista e Obstetra no dia 4 

de outubro de 2012. As eventuais interessadas podem fazer as suas marcações para 

os números 295 460 110 /295 460 111. 

 

BAZAR FAJÃ GRANDE 

A comissão de festas do Bom Jesus da Fajã Grande pede a todos os que 

quiserem colaborar com prémios para o bazar para entregarem-nos à Sr.ª Rosa Paiva 

ou à Vera Paiva. Desde já agradece-se a colaboração que for dada. 

 

RECEITAS DA FESTA DE Nª Srª DA ENCARNAÇÃO (2012) 

Bazar 122€ 

Arrematações 1.005€ 

Ofertas 75€ e 3 Dólares 


