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EUCARISTIAS  De  9 a 15 de setembro de 2013 

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 

Terça  19h00 Ribeira Seca Arlindo Teixeira e Maria Serafina Teixeira  

19h00 Ribeira Seca António Joaquim Ávila  

Sexta  
20h00 Manadas Maria Carmo Azevedo  (1º mês Er.da S.to António) 

 
Sábado 

 

18h00 Rib.ª do Nabo  

19h00 Velas  -  Norte Grande - Biscoitos 

20h00 Manadas  

 

 

 
Domingo 

 

10h00 Norte Pequeno - Ribeira Seca  

10h30 Beira 

11h00 Calheta 

11h30 Velas  

12h00 Fajã do Ouvidor 

12h30 Urzelina 

 

Um homem terá pelo menos dado a partida para a 

descoberta do sentido da vida humana quando 

começar a plantar árvores frondosas sob as quais 

sabe muito bem que jamais se sentará."  

D. Elton Trueblood 

PENSAMENTO DA SEMANA 

FESTA DE NOSSA SENHORA DAS DORES 

FAJÃ DO OUVIDOR 

Tríduo - 11, 12 e 13 de setembro às 20 horas. 

Festa dia 15 de setembro: - Eucaristia de festa às 12 horas; 

                - Procissão às 19h00. 

 

ORAÇÃO DE UM SERVIDOR DA HUMANIDADE 
 

Senhor! 

Que eu possa sempre "amar e servir". 

Que meu coração esteja sempre com o celeiro repleto 

de amor, para que eu o distribua pelos filhos da 

necessidade. 

Que minhas mãos sejam focos de luz para abençoar e 

curar. 

Que os filhos do calvário encontrem no meu coração abrigo seguro. 
 

Dá-me Senhor a humildade e a sabedoria para eu saber calar, quando a fala for ferir, 

e falar quando a palavra for abençoar. 

Que eu esteja vigilante, para pedir perdão para aqueles que ainda não aprenderam a 

pedir perdão. 

Que quando eu elevar as mãos ao alto em busca de auxílio, que uma seja levada para 

baixo, para ajudar alguém que esteja perdido nas estradas pedregosas da existência 

humana. 
 

Senhor! 

Que meu eu separado, não enlameie a pureza da minha alma, mas que as teias da 

ilusão, se percam no mar da inconsciência do "não eu". 

Que toda a riqueza do universo, caiba nas palmas das minhas mãos, para que eu as 

possa distribuir pelos filhos da pobreza. 

Que a minha alma seja farol de luz para iluminar a consciência dos homens, e o meu 

coração seja foco de amor para abençoar a humanidade. 

Que do santuário do meu mundo interno, a chama sagrada do amor divino, leve a 

cura e a paz a todo o planeta terra. 

Que Cristo, abençoe todos os peregrinos desta nau azul, que singra o oceano 

cósmico, levando no seu interior, os filhos de Deus de volta ao lar eterno. 
 

 Roberto Drummond (adaptado) 

 

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com 

BOLETIM  INTERPAROQUIAL   ANO  XIII    SERIE II    Nº 605   08. 09. 2013  



Carta Familiar                                                                             2      

MEDITAR 
 

DESCOBERTA 

 

Quero aqueles gestos puros 

nascidos de dentro da alma  

como uma criança que vem ao mundo 

e exprime seus sentimentos 

sem explicações 

Porque os gestos puros 

eles não tem máculas 

simplesmente existem  

nascidos da semente do coração 

Quero aquele olhar cheio de encanto  

que quebra a beleza da noite 

e parte as estrelas em mil pedaços 

E arregaça a lua toda  

descobrindo seus segredos 

ouvindo as canções puras 

que emanam do verdadeiro ser 

Quero aquelas palavras  

vindas de dentro do coração 

que não são achadas em livros 

nem em poesias 

aquelas que ninguém ainda disse  

frases inéditas 

que vivem presas nas teias da alma 

 

XXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM 
A liturgia deste domingo convida-nos a tomar consciência de quanto é exigente o caminho do 

“Reino”. Optar pelo “Reino” não é escolher um caminho de facilidade, mas sim aceitar percorrer 

um caminho de renúncia e de dom da vida. 

É, sobretudo, o Evangelho que traça as coordenadas do “caminho do discípulo”: é um caminho 

em que o “Reino” deve ter a primazia sobre as pessoas que amamos, sobre os nossos bens, sobre 

os nossos próprios interesses e esquemas pessoais. Quem tomar contacto com esta proposta tem 

de pensar seriamente se a quer acolher, se tem forças para a acolher… Jesus não admite meios-

termos: ou se aceita o “Reino” e se embarca nessa aventura a tempo inteiro e “a fundo perdido”, 

ou não vale a pena começar algo que não vai levar a lado nenhum (porque não é um caminho que 

se percorra com hesitações e com “meias tintas”). 

A primeira leitura lembra a todos aqueles que não conseguem decidir-se pelo “Reino” que só em 

Deus é possível encontrar a verdadeira felicidade e o sentido da vida. Há, portanto, aí, um 

encorajamento implícito a aderir ao “Reino”: embora exigente, é um caminho que leva à 

felicidade plena. 

A segunda leitura recorda que o amor é o valor fundamental, para todos os que aceitam a 

dinâmica do “Reino”; só ele permite descobrir a igualdade de todos os homens, filhos do mesmo 

Pai e irmãos em Cristo. Aceitar viver na lógica do “Reino” é reconhecer em cada homem um 

irmão e agir em consequência. 

Dehonianos 

Quero aquele impulso latente 

da verdade sem máscaras 

descobrir o segredo da vida  

encantar-me com a música 

embutida nos sonhos  

E viver como uma criança  

descobrindo pelo tato 

pelo cheiro 

pelo olhar 

tudo totalmente inédito e puro  

como o primeiro respirar 

 
Mary Fioratti 
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O ESCORPIÃO 

Um monge sentou-se a meditar na margem dum ribeiro. Quando abriu os 

olhos, viu um escorpião que tinha caído na água e lutava por sobreviver. Cheio de 

compaixão, o monge mergulhou a mão na água, agarrou o escorpião e pô-lo a salvo 

na margem. 

O inseto, como recompensa, de repente, picou-o provocando-lhe uma grande 

dor. 

O monge, restabelecido da valente picadela, fechou os olhos e continuou a sua 

meditação. Porém, quando abriu os olhos, viu que o escorpião tinha caído de novo à 

água do ribeiro e debatia-se com todas as forças. Encheu-se de compaixão e, pela 

segunda vez, o salvou. E desta vez o escorpião voltou a picar o seu salvador. 

A mesma coisa aconteceu pela terceira vez. O escorpião foi salvo e, como 

recompensa, deu uma valente picadela no monge. Este tinha lágrimas nos olhos pela 

dor causada. 

Um camponês, que tinha assistido à cena aproximou-se do monge e perguntou

-lhe: 

- Por que é que insiste em ajudar essa miserável criatura que, em vez de te 

agradecer, só te faz mal? 

O monge respondeu: 

- Porque seguimos ambos a nossa natureza. O escorpião é feito para picar e eu 

sou feito para ser misericordioso. 
 In  Alegre Manhã de Pedrosa Ferreira 

CONTO (466) 

INFORMAÇÕES 

CLÍNICA DENTÁRIA DA RIBEIRA SECA 

Informa que a D.ra Cátia Reis, médica dentista, estará nesta Clínica a prestar 

consultas de medicina dentária de 30 de setembro a 8 de outubro de 2013. Qualquer 

tratamento terá um custo de 40€. 

 

Crianças vão desenhar família para o Papa 
Um concurso lançado pelo Conselho Pontifício para a Família (CPF) vai possibilitar a 

crianças de todo o mundo que apresentem a sua família ao Papa. 

De acordo com a página daquele organismo na internet, os mais novos só têm de 

“desenhar as suas famílias e depois enviar os trabalhos a Francisco”. 

A iniciativa, para crianças dos 3 aos 11 anos, está relacionada com a peregrinação das 

Famílias a Roma que o CPF vai promover entre 26 e 27 de outubro. 

O envio dos desenhos, digitalizados em tamanho A4 com indicação do nome, da idade 

e lugar de proveniência, deve ser feito até dia 30 de setembro para o correio eletrónico 

roma2013@family.va. 

“Os desenhos vencedores serão apresentados ao Papa durante a peregrinação”, que 

deverá contar este ano com a participação de mais de 150 mil pessoas. 

O Conselho Pontifício para a Família adianta ainda que os “retratos de família” mais 

bem conseguidos “também serão publicados em jornais locais como Il Giornalino e G-Beby e 

projetados no decurso das atividades” da romaria internacional de outubro. 

JCP 

mailto:roma2013@family.va
http://www.familia.va/

