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EUCARISTIAS

De 25 de fevereiro a 3 de março de 2013

DIAS

HORA

LOCAL

INTENÇÕES

Segunda

18h30

Ribeira Seca

Em louvor do Menino Jesus de Praga

Terça

19h00

Ribeira Seca

Custódio Rodrigues (missa do mês )

18H00

Calheta

Rúben Barros

18h30

Ribeira Seca

Familiares falecidos das famílias Silveira e Cunha

Quinta

18h30

Ribeira Seca

João Paulino

Sexta

18h30

Ribeira Seca

Maria Leandrina Azevedo

17h00

Er.da S.to António - Rib.ª do Nabo

17h30

Rib.ra da Areia

18h00

Fajã dos Vimes - Portal - Velas

10h00

Manadas

Aprendi que ser amado não é nada, enquanto amar é tudo.

10h30

Beira - Norte Grande

O dinheiro não era nada, o poder não era nada.

11h00

Biscoitos

Vi tanta gente que tinha dinheiro e poder, e mesmo assim era infeliz.

11h30

Norte Pequeno - Velas

A beleza não era nada.

12h00

Calheta - Ribeira Seca

Vi homens e mulheres belos, infelizes, apesar da sua beleza.

12h30

Santo António - Urzelina
Urzelina (Procissão de Passos )

Também a saúde não contava tanto assim.

Quarta

Sábado

Domingo

15h00

PENSAMENTO DA SEMANA
Nada há de mais belo do que uma pessoa que, na
obscuridade misteriosa da atividade interior, se encheu
de luz e releva em si ou irradia a imagem de um Deus
esplendoroso."
Ermes Ronchi, em Tu és Beleza

BOLETIM INTERPAROQUIAL ANO XIII

SERIE II

Nº 577 24. 02. 2013

SOMENTE AMAR...
Quanto mais envelhecia, quanto mais insípidas
me pareciam
as pequenas satisfações que a vida me dava,
tanto mais claramente compreendia onde eu
deveria procurar a fonte
das alegrias da vida.

Cada um tem a saúde que sente.
Havia doentes cheios de vontade de viver
e havia sadios que definhavam angustiados pelo medo de sofrer.
A felicidade é amor, só isto.
Feliz é quem sabe amar.
Feliz é quem pode amar muito.
Mas amar e desejar não é a mesma coisa.
O amor é o desejo que atingiu a sabedoria.

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

O amor não quer possuir.
O amor quer somente amar.
Hermann Hesse

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com
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II DOMINGO DA QUARESMA

Escutar o Senhor
Alguns alunos mostraram curiosidade em saber o que é que os padres do Colégio faziam
antes do horário das aulas e depois da hora de fechar. Eu lá fui explicando que os padres
viviam ali, que trabalhavam e rezavam mais ou menos com este horário:
- Às 07H00 rezam Laudes ou a oração da manhã, seguida de missa e mais meia hora de
meditação. Entretanto chegam os alunos. À tarde, pelas 19H00 rezam o Ofício de Leitura,
o Terço e antes do jantar fazem meia hora de adoração eucarística com recitação de
Vésperas. À noite, depois de preparem as aulas para o dia seguinte, ainda rezam as
Completas...
Alguém mais perspicaz perguntou:
- Afinal, quanto tempo vocês rezam por dia?
- Fazendo bem as contas... mais de duas horas.
- Caramba, eu vou dois minutos à Capela e já nem sei o que dizer a Deus. O que é que
vocês têm para Lhe dizer durante esse tempo todo?
Então respondi que, de facto, tinha muito pouco para lhe dizer mas que Deus tinha sempre
muita coisa para me falar.
No Tabor Deus disse: 'Este é o meu Filho muito amado, escutai-o.' É por isso que o cristão
não reza: Escuta Senhor que o teu servo quer falar mas fala Senhor que o teu servo escuta.
O tempo de quaresma é tempo de oração, tempo de escuta.

MEDITAR
ORAÇÃO DA QUARESMA
DEUS, Criador da minha vida, renova-me:
Traz-me para uma nova vida em Ti.
Toca-me e faz-me sentir integro novamente.
Ajuda-me a ver o Teu Amor na Paixão, morte e
Ressurreição de Teu Filho.
Ajuda-me a observar a Quaresma de uma forma que me permita celebrar esse
mesmo Amor.
Ajuda-me a preparar para viver estas semanas da Quaresma,
à medida que eu sinto uma profunda tristeza
pelos meus pecados e Teu Amor Eterno por mim.
Pai Santo, que Jesus mande sobre mim o Espírito Santo,
conduzindo-me neste tempo favorável a uma sincera conversão.
Preciso Senhor viver a Graça do meu Batismo,
morrendo para o que não é Teu
e vivendo conformada à Tua Vontade.
Que a Tua Palavra me conduza durante todos os dias deste tempo Quaresmal.
Com o Jejum, a Oração e a Caridade operante, unida à penitência,
espero a Vida Nova na Páscoa! Amém!
Do blog, Jovens e Missão
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CONTO (439)
TUDO O QUE TEMOS
Era um Instituto para crianças sem família. Aí chegaram no mesmo dia o pequeno coxo
Luís e Tomás. O ambiente era bom mas, quando iam à escola pública os colegas tratavam mal
ao tímido Luís, pelo facto de coxear. Era Tomás, forte e inteligente, quem o defendia.
De vez em quando vinham ao Instituto casais para conhecer as crianças, em vista de
alguma adoção. Levavam-nos para comer com eles, mas ninguém se interessava pelo Luís, por
ser deficiente.
Uma vez o doutor, acompanhado de sua esposa, aproximou-se de Tomás e disse-lhe:
- És uma criança formidável. Não queres vir para nossa casa? Talvez possas depois ser
adotado como nosso filho. Que dizes?
Tomás ficou sem saber que dizer, Ter uma mãe e um pai como todos! Murmurou
baixinho: «Oh, sim…» Mas, de repente, a alegria esvaneceu-se. Se ia, quem ficaria a cuidar do
pequeno coxo Luís? Disse então:
- Agradeço, mas não posso ir.
E antes que o doutor reparasse nas suas lágrimas, afastou-se a correr. Pouco depois, o
doutor foi ter com um dos responsáveis. Viu que Tomás estava a ajudar o Luís a calçar uns
sapatos especiais. O doutor perguntou-lhe:
- É por causa dele que não queres vir para nossa casa?
- É, sim. Eu… sou tudo o que ele tem!

INFORMAÇÕES
EXAMES DE EQUIVALÊNCIA - Escola de Velas e Calheta
Informam-se eventuais candidatos autopropostos aos exames de equivalência à
frequência do 1º. 2º e 3º ciclos do ensino básico e exames nacionais do ensino secundário, que
se encontram afixados no placard dos exames e divulgados na página da internet, os
procedimentos e prazos de inscrição para a realização desses exames referente à 1ª e 2ª fase.
Mais se informa que o prazo de inscrição para a 1ª fase decorre de 18 de fevereiro a 1
de março, sendo esta fase obrigatória para todos os candidatos.
Documentos: boletim de inscrição (adquirido na escola); cartão de cidadão ou bilhete
de identidade; boletim individual de saúde; documento comprovativo das habilitações
académicas adquiridas anteriormente.
Para mais informações contatar os serviços de administração escolar.
FEIRA DO LIVRO
Departamento de Língua Portuguesa da Escola Básica e
Secundária da Calheta convida a população em geral e os pais e
encarregados de educação, em particular, para uma visita à Feira
do Livro que se realizará na Sala de Reuniões da referida escola
entre as 9h e as 12h45, entre as 13h45 e as 17h nos dias 25 (2.ª
feira) a 28 (5.ª feira) e no dia 1 de março (6.ª feira) das 9h às
12h45 e das 13h45 às 21h30. Estará aberta durante a realização
da Feira do Empreendedorismo!
PROCISSÃO DE PASSOS - URZELINA
A procissão da mudança da imagem do Senhor dos Passos,
realizar-se-á no dia 2 de março às 20h.
A procissão do Encontro, será no dia 3 de março às 15h. horas.

