HORÁRIO LITÚRGICO - 09 Abril a 01 Maio 2016
Igreja Matriz da Ribeira Brava - São Bento
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ORA ET LABORA
Boletim da Paróquia da Ribeira Brava
10 de Abril de 2016, Ano XVIII, Nº 764
Diretor: Pe. Bernardino Trindade, scj
«Segue-me!… »
Neste Domingo iniciamos a semana de oração pelas vocações de
consagração na Igreja. Trata-se de corresponder ao pedido de Jesus: «Pedi
ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe!...» Este pedido
de Jesus continua sempre atual e urgente e deve estar presente na vida das
comunidades paroquiais e os movimentos que andam sempre a pedir a
presença do padre, com maior razão, devem ter esta intenção presente e
não podem esquecer que os filhos deles, também podem ser padres, a não
ser, lá está, que não queiram mesmo ter padres na família, pela razão que
andam sempre a 'serrar' nos padres! Lá assim, têm razão e o "filho de meu
pai" também não deve gostar nada mesmo que lhe lavem a vida! Enfim
cada um tem as suas razões.
Quando alguém se atreve a perguntar a um jovem se por acaso não
quereria ser padre a resposta é logo não, porque quer casar! Pergunta-se
pelo crisma, todos querem fazer o crisma, porque querem casar na Igreja.
Já diz o povo que o "inferno está cheio de boas intenções!" Onde andam os
casamentos nesta terra? Nem na fotografia dizem alguns, pois agora é
assim! Talvez se Cristo ouvisse isso diria: «No princípio não foi assim, se
agora é assim é devido à dureza dos vossos corações! Não é esse o projeto
de Deus!...» Quem ousa perguntar qual é a vontade de Deus para mim e
para a minha família? Reconheço que muitas histórias se dizem dos padres
e como tal é sinal de que eles ainda são importantes, nem que seja para
notícia, embora os motivos sejam questionáveis.
Está na moda dizer a palavra: «expetável» para tudo. Assim posso aplicar
à questão da vocação: É «expetável» que numa paróquia com mais de
cinco séculos de existência como a nossa seja capaz de gerar vocações!
Não parece que tenha acontecido, mas é expetável que venha a acontecer
para que o «expetável» se torne realidade neste vale e nestes montes. Não
se estará a pedir e/ou a exigir coisas ao padre que em princípio não deveria
ser da preocupação dele? Eu cá faço esta pergunta a mim mesmo para que
outros façam aos filhos deles. Num destes dias ao descer a rua com um
grupo de amigos para ver se o café estava bom, deparei-me com um senhor
a derramar azeites e como ia a passar levei com algum em cima. Como
ainda consigo mexer-me, devolvi-lhe o azeite que não se colou a mim e
respondi com toda a brisa: «Tens inveja de não ter um filho como eu!...» Lá
está que houve gargalhada geral no meio da rua e ouve conversa até ao
café, que estava bom e foi bem animada. Sendo assim:« haja padres!...»
Pe. Trindade,scj

Acontece na paróquia…
VIDA PAROQUIAL

❶. Visitas do Espírito Santo em 2016
Domingo, 10 Abril
Vale e Barreiro - Tem Festeiro
Cruz Banda Além - Tem Festeiro
Meia Légua - Tem Festeiro

Domingo 17 de Abril - 17 Abril
Terça, Moreno, Fajã Flores, Pedra Mole- Tem Festeiro
Fajã da Ribeira-Não tem Festeiro
Domingo, 24 de Abril
Apresentação - Tem Festeiros
Fajã da Urtiga - Tem Festeiros
Furna - Tem Festeiro
Domingo, 1 de Maio
Espigão - Tem Festeiro
Murteira - Não tem Festeiro
Lombo Cesteiro - Tem Festeiro
Domingo, 8 de Maio
Muro e Moinhos - 2 grupos e tem Festeiros
Pomar da Rocha - Não tem Festeiro
Domingo, 15 de Maio-Pentecostes - Festa Espírito Santo
Vila - Não tem Festeiro
Cabouco, Fonte Pinheiro, Cruz e Caldeira - Tem Festeira
❷. Agenda de Abril
Domingo, 10 Abril: Encontro do 10 º ano em Preparação
para o Crisma na Missa das 10h.
Legião de Maria - Assis: 14h30 - Terço e Missa às 15h
Sábado, 30 Abril- Festa Bem aventuranças, 9º ano- 17h30
❸. Passeio/Peregrinação aos Açores, à Festa do Espírito Santo
em S. Miguel de 8 a 14 de Julho 2016. Organiza a
Lookvoayages. Inscrições na Paróquia. Preço p/p em regime
de Pensão completa. 1.190,00€. Documentos: CC/BI e NIF.
❹. Ao Domingo temos a transmissão da missa das 10h
através da net no Youtube em «igreja ribeira brava», para que
os idosos e os doentes possam estar em sintonia e vejam a
nossa igreja a pedido de muitos deles.

Mesa da Palavra - Ano C - Páscoa II
1ª Leitura: Act 5, 27-32 - Trouxeram-nos, pois, e levaram-nos à presença do Sinédrio. O Sumo
Sacerdote, interrogando-os, 28 disse: «Proibimo-vos formalmente de ensinardes nesse nome, mas
vós enchestes Jerusalém com a vossa doutrina e quereis fazer recair sobre nós o sangue desse
homem.» 29 Mas Pedro e os Apóstolos responderam: «Importa mais obedecer a Deus do que aos
homens. 30 O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem matastes, suspendendo-o num
madeiro. 31 Foi a Ele que Deus elevou, com a sua direita, como Chefe e Salvador, a fim de
conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. 32 E nós somos testemunhas
destas coisas, juntamente com o Espírito Santo, que Deus tem concedido àqueles que lhe
obedecem.»
2ª Leitura:.Ap 5 11-14 - Na visão, ouvi a voz de uma multidão angélica, à volta do trono, dos seres
viventes e dos anciãos; o seu número era de miríades de miríades, milhares de milhares e 12
cantavam com voz forte: «O Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder e a riqueza, a
sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor.» 13 Ouvi também todas as criaturas do céu, da
terra e de baixo da terra, do mar e de tudo quanto neles existe, que proclamavam: «Ao que está
sentado no trono e ao Cordeiro, sejam dados o louvor, a honra, a glória e a fortaleza pelos
séculos dos séculos.» 14 E os quatro seres viventes diziam: «Ámen.» E os anciãos prostraram-se
em adoração.
Evangelho - Jo 21, 1-14 - 1 Algum tempo depois, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, junto ao
lago de Tiberíades, e manifestou-se deste modo: 2 Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, a quem
chamavam o Gémeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos.
3 Disse-lhes Simão Pedro: «Vou pescar.» Eles responderam-lhe: «Nós também vamos contigo.»
Saíram e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. 4 Ao romper do dia,
Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era Ele. 5 Jesus disse-lhes,
então: «Rapazes, tendes alguma coisa para comer?» Eles responderam-lhe: «Não.» 6 Disse-lhes
Ele: «Lançai a rede para o lado direito do barco e haveis de encontrar.» Lançaram-na e, devido à
grande quantidade de peixes, já não tinham forças para a arrastar. 7 Então, o discípulo querido de
Jesus disse a Pedro: «É o Senhor!» Simão Pedro, ao ouvir que era o Senhor, apertou o saio, porque
estava sem mais roupa, e lançou-se à água. 8 Os outros discípulos vieram no barco, puxando a
rede com os peixes; com efeito, não estavam longe da terra, mas apenas a uns noventa metros. 9
Ao saltarem para terra, viram umas brasas preparadas com peixe em cima e pão. 10 Jesus disselhes: «Trazei dos peixes que apanhastes agora.» 11 Simão Pedro subiu à barca e puxou a rede
para terra, cheia de peixes grandes: cento e cinquenta e três. E, apesar de serem tantos, a rede
não se rompeu. 12 Disse-lhes Jesus: «Vinde almoçar». E nenhum dos discípulos se atrevia a
perguntar-lhe: «Quem és Tu?», porque bem sabiam que era o Senhor. 13 Jesus aproximou-se,
tomou o pão e deu-lho, fazendo o mesmo com o peixe. 14 Esta já foi a terceira vez que Jesus
apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. 15 Depois de terem comido,
Jesus perguntou a Simão Pedro: «Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes?» Pedro
respondeu: «Sim, Senhor, Tu sabes que eu gosto muito de ti.» Jesus disse-lhe: «Apascenta os
meus cordeiros.» 16 Voltou a perguntar-lhe uma segunda vez: «Simão, filho de João, tu amasme?» Ele respondeu: «Sim, Senhor, Tu sabes que eu gosto muito de ti.» Jesus disse-lhe:
«Apascenta as minhas ovelhas.» 17 E perguntou-lhe, pela terceira vez: «Simão, filho de João, tu
gostas muito de mim?» Pedro ficou triste por Jesus lhe ter perguntado, à terceira vez: 'Tu gostas
muito de mim?' Mas respondeu-lhe: «Senhor, Tu sabes tudo; Tu bem sabes que eu gosto muito de
ti!» E Jesus disse-lhe: «Apascenta as minhas ovelhas. 18 Em verdade, em verdade te digo: quando
eras mais novo, tu mesmo atavas o cinto e ias para onde querias; mas, quando fores velho,
estenderás as mãos e outro te há-de atar o cinto e levar para onde não queres.» 19 E disse isto
para indicar o género de morte com que ele havia de dar glória a Deus. Depois destas palavras,
acrescentou: «Segue-me!»

