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EUCARISTIAS  De 30 de setembro a 6 de outubro de 2019 

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 

Segunda 19h00 Ribeira Seca José Felismino de Matos (Mês)  

19h00 Ribeira Seca Ana Tavares da Silva Neto (Aniversário)  
Terça      

18h00 Biscoitos Em louvor de Santo António (Júlio e Serafina) 

Quarta  19h00 Ribeira Seca Olegário Brasil das Neves  

Sexta   19h00 Ribeira Seca Maria Alexandrina Pereira  

 

Sábado 
 

17h00 Rib.ª do Nabo - Santo António 

18h00 Rib.ª d’Areia - Velas - Er.da de S.to António  

19h00 Fajã dos Vimes - Portal 

Domingo 

10h00 Norte Grande - Manadas 

10h30 Beira 

11h00  Norte Pequeno - Biscoitos 

11h30 Velas  

12h00 Calheta - Ribeira Seca  

12h30 Urzelina 

 
 

Se Deus é luz, e tantas religiões usam esta imagem 

para falar do divino, então Ele é o que não se vê mas 

faz ver. A luz não é para ser vista, é para iluminar 

tudo o resto. Se vejo as coisas, e as vejo em 

profundidade e com o seu verdadeiro sentido, 

escondido aos olhos comuns, então é porque algo, 

alguém, me faz ver. Procuras Deus? Olha para o mundo com olhos de ver. 
 

Vasco Pinto de Magalhães, s.j. in "Não há soluções, há caminhos 

PENSAMENTO DA SEMANA 

 

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com 

EM QUANTAS PESSOAS CONFIAS? 
A confiança é a principal moeda de troca no nosso mundo. 

Para criar e manter uma relação humana de qualquer tipo é 
essencial haver confiança. Sem ela, ou há um jogo de enganos 
onde ninguém ganha, ou dá-se uma separação em pouco tempo. 

  

As pontes entre as pessoas são feitas de confiança. 
Esperança firme e convicção no valor do outro e no nosso. Fé 
corajosa. 

  

Os confiantes vivem, ganham e perdem; os desconfiados não vivem e só 
perdem! Por vezes, é bom desconfiar, com humildade, do que pensamos, sentimos e 
queremos. 

  

No entanto, sem confiança em nós mesmos não conseguimos alcançar nada de 
importante. Pelo contrário, com demasiada confiança tendemos a descuidar-nos e a 
perder oportunidades. 

  

Quem não confia em si, não confia em ninguém. Ou então acaba a confiar nas 
pessoas mais erradas. 

  

Da confiança nasce a paz. Uma espécie de atrevimento face ao mundo 
imprevisível. Como se soubesse que muita coisa pode mudar, mas há pessoas que 
não se deixam ir. 

  
Os ignorantes são sempre desconfiados. 

  

Os que passam a vida a exigir confiança não se dão conta de que essa é uma 
forma eficaz de a ir desgastando até ao ponto em que desaparece. 

  

É preciso confiar no outro para lhe ganhar a confiança. Pode levar anos a 
conquistar a confiança de alguém, mas não é preciso mais do que um instante para a 
perder toda de uma vez. 

  

Deve-se acreditar em alguém, no que faz e no que pode e vai fazer, para nele 
depositar confiança. Não se trata de uma questão contabilística, confiar é, e será 
sempre, um salto para lá do razoável. 

  

Sem confiança jamais se faz alguma coisa de grande. Importa desconfiar dos 
medos que, de todos os modos, nos tentam retirar a felicidade. 

  

Confia. Sê de confiança, mesmo. Que importa que alguém confie em ti se tu o 
vais trair quando fores posto à prova? 

  

E tu? Quantas pessoas podem confiar em ti? 
José Luís Nunes Martins 

BOLETIM  INTERPAROQUIAL  ANO XIX   SERIE II      Nº 921   29. 09. 2019  

http://www.imissio.net/tags/jose-luis-nunes-martins/
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Elogio da contemplação 

 

Paro. 

Ao som das ondas do mar a bater na areia 

acalmo o pensamento. 

E escuto o silêncio. 

O dia é de nevoeiro e tudo em volta se 

propicia a ver para além do olhar. 

Sente-se, ainda assim, o calor do sol que 

cumpre a sua missão. 

E uma brisa suave. 

E o murmúrio das vozes que teimam em deixar sair palavras que não 

tiram férias. 

  

O tempo, esse é infinito e ainda assim teimamos em dissecá-lo, iludidos 

que andamos de que isso nos ajuda a organizar uma agenda anual onde 

colocamos intervalos para sair da rotina. 

Essa, pode sufocar-nos, atarefados como estamos em manter um ritmo de 

vida que muitas vezes é mais de sobrevivência do que de sentido. 

  

Por isto, os tempos de férias deveriam ser mais do que dias contemplados 

num contrato laboral ou num qualquer calendário escolar. 

São estes essenciais para o encontro com a nossa verdade mais profunda, 

para a coragem de arrumar a tralha interior, para renovar a promessa que 

fizemos a nós mesmos na raiz dos nossos sonhos, para renovar laços que nos 

unem uns aos outros e que validam e alimentam a nossa humanidade divina. 

  

Em verdade, a via da contemplação será sempre aquela que nos ajudará a 

entender que nos encontramos sedentos de inteireza mesmo no meio dos 

nevoeiros da vida. 

E é esta que nos oferece a possibilidade de parar, convocando os 

ponteiros do relógio a conceder-nos a possibilidade de nos sentirmos 

maravilhados e agradecidos pelo dom imenso que é a vida. 
Cristina Duarte 

MEDITAR  
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INFORMAÇÕES 
ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
BISCOITOS - 3ª feira, 1 de  outubro, das 17 horas  às 18 horas, seguindo-se 

a celebração da Eucaristia. 
MANADAS - 5ª feira, 3 de outubro, das 10 horas  às 11 horas, seguindo-se a 

celebração da Eucaristia. 
RIBEIRA SECA - 6ª feira, 4 de outubro, das 18 horas às 19 horas, seguindo-

se a celebração da Eucaristia. 
Er.da de S.to António - sábado, 5 de outubro, das 17 horas às 18 horas, 

seguindo-se a celebração da Eucaristia. 

 
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 Renata Gomes, Cardiologista, a 7 de outubro; 
Dr. Brasil Toste, Otorrinolaringologista, em outubro; Dr.ª Maria Graça Almeida, 
Ginecologista e obstetra, em outubro; Elisabel Barcelos, Psicóloga Clinica e 
Formadora, nas áreas de avaliação Psicológica de Condutores (Testes psicotécnicos), 
Avaliação Psicológica, acompanhamento Psicológico e formação em temas ligados à 
Saúde Mental e /ou Psicologia, quintas e sextas-feiras.  

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

 
REUNIÃO DE CATEQUISTAS 
Manadas - 3ª feira, 1 de outubro, às 19h 30 na sacristia da Igreja Paroquial. 
Ribeira Seca - 4ª feira, 2 de outubro, às 19h 30 no Passal. 
Biscoitos - 5ª feira, 3 de outubro, às 19h 30 na Igreja. 
 
TRANSPORTES 
A Câmara Municipal da Calheta disponibiliza transporte a todos os cidadãos 

que necessitem deslocar-se para exercer o seu direito de voto no dia 6 de outubro: 
- viatura sai da Fajã dos Vimes  às 9 horas passando pelo Portal,  
- Viatura sai às 14 horas do Loural, 
- viatura sai dos Biscoitos após a missa. 
Fica ainda disponível a possibilidade de solicitar transporte através das juntas 

de freguesia, Calheta 295416916 e Ribeira Seca 295416576. 
 

A FELICIDADE É UMA DÁDIVA 
A felicidade é sempre uma dádiva. 
A felicidade é sempre um milagre. 
Os milagres não se obtêm. 
Os milagres acontecem. 
Os milagres surpreendem-nos. 
Os milagres surgem do nada. 
E... vêm sempre do alto. 
Eles descem sobre nós, 
Nós apenas podemos estender a mão 
para que os milagres não nos escapem. 

Anselm Grün  

http://www.imissio.net/tags/cristina-duarte/
http://abrigodossabios-paulo.blogspot.com/2009/05/felicidade-e-uma-dadiva.html

