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EUCARISTIAS  De 26 de novembro a 2 de dezembro de 2018 

DIAS HORA LOCAL INTENÇÕES 

Segunda   
18h00 Ribeira Seca Em louvor do Menino Jesus de Praga (Serafina) 

18h00 Calheta Maria João Sousa da Silva (mês) 

Terça   18h00 Ribeira Seca Manuel e Francisca Navalhas 

 

Sábado 
 

17h00 
Rib.ª do Nabo - Er.da de S.to António - Rib.ª d’Areia 
Santo António  

18h00 Velas - Portal  - Fajã dos Vimes  

Domingo 

10h00 Norte Grande 

10h30 Beira 

11h00 Norte Pequeno - Biscoitos 

11h30 Velas  

12h00 Calheta - Ribeira Seca 

12h30 Urzelina  

15h00 Manadas - FESTA DE SANTA BÁRBARA 

 
Procuro o melhor de mim… 
o meu verdadeiro Rosto,  
o meu verdadeiro Nome,  
tal como sou conhecido e chamado por Deus no meu íntimo,  
a verdadeira identidade do meu Coração,  
que até a Deus encanta…  
Procuro a capacidade de acreditar em mim como Deus acredita, 
de me ver como Ele me vê a ponto de descobrir dentro de mim 
maravilhas… 

Rui Santiago Cssr 

PENSAMENTO DA SEMANA 

 

http://cartafamiliar.ouvidoriasaojorge.com 

 
Oração para parecer-se com Jesus 

 
Ó Jesus, 
ajuda-me a espalhar o Teu perfume 
onde quer que vá.  
Inunda a minha alma 
com o Teu Espírito e vida.  
 
Possui todo o meu ser; 
que toda a minha vida 
seja uma irradiação da Tua. 
 
Ilumina, através de mim, 
e permanece tão dentro de mim, 
que todas as pessoa com quem eu entre em contacto, 
possam sentir a Tua presença na minha alma.  
 
Permite que não me vejam a mim, 
mas somente a Ti, Jesus! 
 
Fica comigo, 
e começarei a resplandecer como Tu, 
a brilhar tanto, que possa ser luz para os outros. 
A luz, Jesus, virá toda de Ti, 
nada dela será minha; 
serás Tu quem resplandecerá 
sobre os outros através de mim. 
 
Brilhando sobre os que me rodeiam, 
permite-me louvar-te como te agrada. 
Permite-me anunciar-Te, 
não com palavras, 
mas por meio do meu exemplo, 
da força de atração, 
da influência harmónica de tudo o que eu fizer 
da inefável plenitude do amor 
que existe por Ti no meu coração. 
 
Ámen. 
 

Oração do cardeal John Henry Newman 

BOLETIM  INTERPAROQUIAL  ANO XVIII   SERIE II   Nº 877   25. 11. 2018  

https://www.facebook.com/cssr.santiago
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SANTA CATARINA DE ALEXANDRIA (287 – 305) 
Celebrando-se a 25 de novembro o feriado municipal da 

Calheta, achei por bem dedicar este Gente com Alma, à 
gloriosa memória de Santa Catarina de Alexandria, a insigne 
padroeira desta Vila e deste Concelho jorgense.    

Decorria o longínquo ano de 287, quando em 
Alexandria, nascia Catarina, filha de uma das mais distintas 
famílias daquela cidade egípcia. 

Dotada de uma inteligência invulgar Catarina recebeu uma educação de 
excelência. Aproveitando os notáveis recursos da célebre Biblioteca de Alexandria, ela 
vai formar-se nos diversos ramos do saber, mostrando uma capacidade sublime para a 
argumentação filosófica. 

Ainda adolescente Catarina vai encontrar-se com os cristãos da sua cidade. 
Abeirando-se de Jesus Cristo e do Seu Evangelho, a nossa santa foi plenamente 
conquistada pela divina Verdade, consagrando ao Senhor a sua vida e sua sabedoria. 

Vivendo num tempo muito difícil, em que ser discípulo de Cristo podia implicar 
a prisão e a morte, Santa Catarina – armada de uma coragem pouco habitual para uma 
jovem da sua idade – vai confrontar o imperador Maxêncio, que estava de visita a 
Alexandria, com a imoralidade da perseguição aos cristãos, ousando também declarar 
como falsos as divindades e os cultos do paganismo. 

Admirado com a beleza e com a coragem de Catarina o imperador mandou-a 
prender e contratou 50 sábios para rebaterem toda a argumentação da jovem 
alexandrina. Certo é que a nossa santa, não só demonstrou a falsidade da religião 
imperial, como consegui a conversão ao cristianismo dos 50 sábios e de alguns 
membros da família de Maxêncio.      

Dominado pela fúria da derrota, o imperador condenou Catarina à morte – sendo 
torturada na roda com navalhas – veio a receber a palma do martírio no ano de 305. 

Catarina de Alexandria é uma das santas mais amadas de toda a história da 
Igreja. As suas relíquias são veneradas no Mosteiro da Transfiguração no Monte Sinai. 

Padre Alexandre Medeiros 

SOLENIDADE DE CRISTO REI  
Cristo é Rei 
Havia um rei muito triste porque na sua nação só via miséria e injustiças. Gostaria de sair do seu 
palácio para falar ao povo mas, quando o seu carro aparecia, as pessoas prostravam-se sem se 
atrever a levantar a vista. Um dia, chamou o seu herdeiro: 
– Meu filho, este povo está a destruir-se em lutas e egoísmos. Quero que te faças um deles e os 
chames à razão. 
– Muito bem. Vestir-me-ei como eles, para que não me reconheçam e dir-lhes-ei que é preciso 
construir outro reino… 
Na manhã seguinte, vestido como um homem do povo, saiu a percorrer os caminhos do reino. 
Passaram-se três anos e muitos o seguiam e escutavam. Sentiu fome, frio, foi perseguido, 
maltratado, preso e condenado. 
As suas últimas palavras foram: 
– Obrigado, Pai, por me teres feito um homem como os outros. 
Cristo é Rei no trono da cruz. Não se dispensou de sacrifícios e trabalhos, não se furtou à 
humilhação e escárnio, não recusou fazer-se um de nós e, contudo, é Rei. 
Ao contemplar este mistério, somos estimulados a completar esta obra. É por isso que rezamos: 
Venha a nós o vosso reino. Isto só se consegue com trabalho e dedicação pois o único sítio onde 
o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. 

Pe. José David Quintal Vieira, scj 

GENTE COM ALMA  
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INFORMAÇÕES 
 
ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
MANADAS - 5ª feira, 29 de novembro, das 17h30  às 19 horas, seguindo-se a 

celebração da Eucaristia 
 

 CONTO (677) 

 SEM TEMPO 

Era uma vez uma criancinha a quem quiseram ensinar a rezar. Mas alguém 

objectou: 

- É muito cedo para pensar em Deus. 

Quando já estava em idade escolar, acharam por bem mandá-la para a 

catequese. Mas logo veio a resposta: 

- É muito criança para pensar em Deus. 

Quando era jovem, convidaram-no para um encontro de jovens cristãos, 

juntamente com a sua namorada. Alguém disse: 

- Estão muito apaixonados para pensar em Deus. 

Quando homem casado e a esposa o convidava para ir à Missa, dizia: 

- Estou muito ocupado para pensar em Deus. 

Já no tempo da reforma convidaram-no para ir fazer um retiro espiritual. Mas 

os netos objectaram: 

- Muito velho para pensar em Deus. 

Quando já estava a ser levado para o cemitério, o demónio deu uma 

gargalhada e disse: 

- Demasiado tarde para pensar em Deus. 

E foi assim a triste história de uma criança que foi crescendo, sendo jovem, 

adulto de sucesso na vida, e também idoso mas a quem nunca deram a possibilidade 

de pensar em Deus. 

A vida do homem não é verdadeiramente humana se ignorar o Deus vivo. 
 

 In TOMA E LÊ de Pedrosa Ferreira 

FESTA DE SANTA BÁRBARA - MANADAS 

TRÍDUO - 28, 29 e 30 de novembro - Eucaristia às 19 h. 
          29 de novembro - Confissões às 17h30 às 19 h. 
Visita do Pároco aos doentes - quinta feira, 29 de novembro a partir das 
15h. 
 

FESTA dia 2 de dezembro - Eucaristia  de  festa às  15 h seguida de 
Procissão. 


