
DIA DA COMUNHÃO 
Boletim das Paróquias da Freguesia da Calheta 

Calheta       Orago Espírito Santo                    
S. Francisco       Orago S. Francisco Xavier  
Atouguia             Orago S. João Baptista  
Ficha Técnica: Director: O Pároco e Equipa Executiva: Anabela Gomes, Cristina e Rui Sousa 
Telefone: 291824510 Telemóvel do Pároco: 965250355 

POR UMA IGREJA SINODAL 
www.paroquiasdacalheta.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 631 – Série III – 5 de Fevereiro de 2023 
DOMINGO V DO TEMPO COMUM 

«A TUA LUZ BRILHARÁ» 
Irmãos e irmãs, depois desta pausa 
onde tive oportunidade de estar com 
a Família e também com os Irmãos 
do Cenáculo dos Corações de Jesus e 
Maria, eis que estou de regresso junto 
de vós. Posso vos dizer que foi uma 
experiência tão maravilhosa pela qual 

agradeço tanto a Deus, mas 
a Calheta estava sempre no 
meu coração, e com a mesma alegria que vivi estes dias, sinto-me tão feliz 
por regressar, vos ver, voltar à vida, estar com o rebanho que tanto amo, o 
nosso bom povo da Calheta. A Palavra deste Domingo mostra-nos como 
é possível sermos Luz, sim, luz uns para os outros. Quando optamos pelo 
Bem, quando evitamos tudo o que maltrata, que Luz fazemos brilhar na 
vida de quem nos circunda! Meus irmãos, não podemos duvidar que as 
trevas, a escuridão do mal insistem em crescer no nosso mundo, e nós que 
cremos em Cristo e no Seu Triunfo sobre o mal temos de ser a comunidade 
da Luz! É nosso dever dar testemunho da vitória do Bem sobre o mal, da 
Vida sobre a morte! Está na hora da comunidade cristã aparecer como luz 
e sal para o mundo, é tempo de, mesmo com a nossa cruz, darmos 

testemunho do sentido belo da Vida, na alegria, no Amor, na Fraternidade. Que 
esta Palavra fortaleça a nossa esperança e nos ajude a sermos cada vez mais a 
comunidade de Jesus, os discípulos que mostram que a Vida é mais que os bens e 
angústias. Votos de feliz e santo Domingo para todos. 

Pe Silvano Gonçalves 

AÇÃO PASTORAL: 6 a 12 de Fevereiro de 2023 
Onde haja Caridade e 
Amor aí habita Deus CALHETA S. FRANCISCO ATOUGUIA 
Segunda-feira 
06– 02 – 2023 

 Missa – 18h  

Terça-feira 
07 – 02 – 2023 

Cartório 
Missa – 18:30 

  

Quarta-feira 
08 – 02 – 2023 

 Missa – 8:30 
Cartório 

Cartório 
Missa – 18:30 

Quinta-feira 

09 – 02 – 2023 
 B. Sucesso – 18:30  

Sexta-feira 

10 – 02 – 2023 
 Cartório 

Missa – 18:30 
Missa – 8:30 

Cartório 
Sábado 

11 – 02 – 2023 
Missa – 16h Missa – 17:10 Missa – 18:30 

DOMINGO VI 
12 – 02 – 2023 

TEMPO COMUM 
Missa - 11h 

 
Missa - 9:30 

S. João d Brito 
Missa – 8h 

S. Pedro – 16h 

PUBLICAÇÕES GERAIS 
 
 
Paróquia do Atouguia 
ü Próximo Domingo é o 2º do mês, o dia da paróquia 
ü  

 
 
Paróquia da Calheta 
ü   

 
 
Paróquia de São Francisco Xavier 
ü   
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Evangelho do Domingo 
Dia 12 fevereiro de 2023 

DOMINGO VI DO TEMPO COMUM 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Mateus 
 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Se a vossa justiça não superar a dos escribas e 
fariseus, não entrareis no reino dos Céus. Ouvistes 
que foi dito aos antigos: ‘Não matarás; quem matar 
será submetido a julgamento’. Eu, porém, digo-vos: 
Todo aquele que se irar contra o seu irmão será 
submetido a julgamento. Ouvistes que foi dito: ‘Não 
cometerás adultério’. Eu, porém, digo-vos: Todo 
aquele que olhar para uma mulher com maus 
desejos já cometeu adultério com ela no seu 
coração. Ouvistes ainda que foi dito aos antigos: 
‘Não faltarás ao que tiveres jurado, mas cumprirás 
diante do Senhor o que juraste’. Eu, porém, digo-vos 
que não jureis em caso algum. A vossa linguagem 
deve ser: ‘Sim, sim; não, não’. O que passa disto vem 
do Maligno». 
 
Palavra da salvação. 

 

Aconteceu na Diocese 
 
V Uma das capelas da freguesia da 
Tabua é dedicada a Nossa Senhora 
das Candeias, sendo também 
conhecida como capela da 
Candelária. Fica localizada no sítio 
dos Zimbreiros. A festa vai realizar-
se amanhã 2 de fevereiro. A 
Eucaristia principiará pelas 15 horas 
sendo seguida da procissão. 
 
(https://www.jornaldamadeira.com/) 
 
 
V Faleceu o padre Manuel Jorge 
Fernandes Neves. Nasceu na 
freguesia de Santo António a 19 de 
abril de 1941. Foi Ordenado 
Sacerdote a 14 de agosto de 1966. 
Era atualmente o Capelão do 
Mosteiro de Nossa Senhora da 
Piedade na Caldeira. Tinha 81 
anos.  

 
 

(https://www.diocesedofunchal.com/) 
 

 
V 12 fev. 11h30- Festa do 
Padroeiro dos Acólitos: São 
Francisco Marto 

 

(https://www.diocesedofunchal.com/) 
 
 
 

 

“ex urbe ad toti orbe” 
 

Ñ Cidade do Vaticano, 29 jan 2023 (Ecclesia) – O Papa criticou no Vaticano o 
que designou como “mentalidade do desperdício” nas sociedades ocidentais, 
chamando a “não descartar as pessoas. A cultura do descarte diz: uso-te enquanto 
me serves; quando não me interessas mais ou és um obstáculo para mim, deito-te 
fora. E é assim que especialmente os mais frágeis são tratados: as crianças ainda 
não nascidas, os idosos, os necessitados e os desfavorecidos. 
 

ÑCidade do Vaticano, 25 jan 2023 (Ecclesia) – O Papa disse no Vaticano que o 
anúncio da mensagem cristã tem de ser marcado pela “alegria”. Não se pode falar 
de Jesus sem alegria, porque a fé é uma maravilhosa história de amor a partilhar” 
 

No dia 3 de fevereiro, a Igreja celebra a memória litúrgica deste 
grande homem, que foi bispo de Sebaste na Armênia no século 
IV. Criou-se a devoção para com este santo a partir das várias 
curas de males na garganta realizados por sua intercessão. A 
bênção acontece com duas velas, as quais são abençoadas na 
festa da Apresentação do Senhor. A bênção é realizada com as 
velas cruzadas e encostadas na garganta do fiel e acompanhada 
da seguinte oração: “Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, 
defenda-te Deus contra os males da garganta e contra qualquer 
outro mal, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo”. Existe 
ainda a história de um milagre realizado por sua intercessão, em 
que um menino estava com uma espinha de peixe atravessada 
em sua garganta. Sua mãe, desesperada, jogou-se aos pés 
daquele bispo e pediu que socorresse o seu filho. São Brás rezou 
e fez o sinal da cruz sobre aquele menino que, milagrosamente, 
se levantou como se nada lhe tivesse acontecido. 

 

S. BRÁS 

Sempre foi reconhecido pelos seus milagres, sua doçura e amabilidade; além do mais, 
por várias vezes, o santo foi levado ao suplício, porém, suportava-o tranquilamente. 
Algumas vezes, quase nada lhe acontecia. São Brás fora obrigado a adorar falsos 
ídolos, mas em nenhum momento deixou-se levar por tal blasfêmia. Pelo contrário, 
sempre foi um defensor do Nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. A insistência em 
professar a fé em Cristo deixava seus algozes irados, e cada vez eles aumentavam 
seus castigos. Por fim, quando foi condenado à decapitação, ele implorou a Deus com 
esta oração: 
– Senhor, favorecei todos aqueles que me assistiram no combate que travei, bem como 
os que me implorarem o socorro depois que me levares para a Vossa glória. 
Jesus, então, naquele último instante, apareceu-lhe. E, olhando-o docemente, 
prometeu: 
– Ouvi tua súplica e te concedo tudo aquilo que a mim me pediste. 
Com a sua morte, o culto a São Brás se espalha rapidamente pelo Oriente e no 
Ocidente. Várias curas são creditadas a sua intercessão, diversos males são curados 
por meio deste santo, principalmente os males da garganta. Conta ainda uma história 
que, durante o período em que São Brás estava preso, uma mulher o procurou, 
levando-lhe alimento e uma lamparina, para que espantasse a escuridão da cela. 
Comovido por tal lembrança da boa mulher, prometeu-lhe que, se todos os anos 
levasse uma vela à igreja, ela e todos os que a imitassem haviam de se achar sempre 
bem. Vem daí, naturalmente, a prática das velas de São Brás. 
( Canção nova) 
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