atualidade

«Querida Amazónia»:
Vaticano fala em «documento de reconciliação»
O secretário especial do Sínodo para a Amazónia, cardeal Michael Czerny, disse
hoje no Vaticano que a nova exortação apostólica do Papa é um documento de
“reconciliação” na Igreja.
O responsável falava, em conferência de imprensa, sobre o documento ‘Querida
Amazónia’, na qual Francisco evita as polémicas sobre a possibilidade de
ordenação sacerdotal de homens casados, que marcaram os trabalhos de outubro
de 2019. Segundo o responsável, há questões que “continuam em aberto”, dado
que o pontífice assume que não quer substituir ou repetir as conclusões do
documento final do Sínodo especial para a Amazónia.
O cardeal Baldisseri, secretário-geral do Sínodo dos Bispos, referiu aos jornalistas
que esse documento final “não é magistério” pontifício, dado que não existiu não
há uma aprovação formal e explícita do documento final, apenas uma
apresentação.
Andrea Tornielli, diretor editorial do Dicastério para a Comunicação Social, explica
em texto publicado pelo portal ‘Vatican News’ que “o Sucessor de Pedro, depois
de ter rezado e meditado, decidiu responder, não prevendo mudanças ou outras
possibilidades de exceções em relação às já previstas pela disciplina eclesiástica
atual, mas pedindo para recomeçar do essencial”.
A Rede Eclesial Pan-Amazónica (REAPN) publicou um comunicado, após a
publicação da exortação apostólica pós-sinodal, convidando a ver no texto um
“compromisso real de agir em favor da vida, e da vida em abundância, para esta
Amazónia e para as gerações futuras em todo o mundo”.
A sala de imprensa da Santa Sé apresentou depoimentos de vários especialistas,
como o jesuíta Adelson Araújo dos Santos, professor de Teologia Espiritual; a
irmã Augusta de Oliveira, responsável geral das Irmãs de Maria Reparadora; e o
cientista brasileiro Carlos Nobre, um dos autores do IV Relatório de Avaliação do
IPCC, organismo que, em 2007, foi agraciado com o Prémio Nobel da Paz.
Fonte: https://agencia.ecclesia.pt

:: Agrupamento Escuteiros

:: ATL na Paróquia

As reuniões do Agrupamento acontecem
no 1.º e 3.º sábados do mês, a partir das
15.00h, no Centro Paroquial. Estão a
funcionar, a primeira e segunda secções
(a partir dos 6 e dos 9 anos). Se tem
crianças nestas idades ou se põe a
hipótese de se juntar à Equipa de
Dirigentes, venha visitar-nos! Próxima
data: 07 de Março. Mais informações na
nossa Secretaria.

À semelhança do que já aconteceu nos
últimos tempo de férias escolares,
voltamos a oferecer Atividades de
Tempos Livres na Paróquia para
crianças entre os 6 e os 12 anos. A
proposta funcionará de 17 a 21 de
Fevereiro (próxima semana), das 08.00h
às 16.00h, no Centro Paroquial. A
responsável será, desta vez, a Silvia
Carvalho. A atividade é gratuíta mas
aceitamos donativos e pedimos às
famílias que tragam o pequeno almoço.

:: Caminho Pastoral
Conforme temos vindo a noticiar,
constituímos, em Dezembro, um Grupo
de Reflexão Paroquial a respeito do
processo de renovação da Diocese de
Mainz, o “Caminho Pastoral”.
Na próxima sexta, dia 21, a partir das
19.00h, teremos mais um encontro.
Reforçamos o convite para todos os que
se interessarem pelo presente e futuro
da nossa Comunidade.

:: Cursos de Alemão
Estamos a trabalhar já nas propostas
de Cursos de Alemão para o semestre
de Primavera. É nosso desej o abrir
inscrições para Curso de Iniciação e
para o nível A1.2, dando continuidade à
turma que frequentou o Curso que agora
termina. Estej a atento aos nossos
meios de publicitação.

agenda
16.02.20 Domingo 6 do Tempo Comum_Ano A
10.00h: Eucaristia (Antonius-Kapelle)
11.15h: Convívio animado pelo Agrupamento de Escuteiros (C. Paroquial)
17.02.19

Segunda-feira da Semana 6 do Tempo Comum
08.00h: ATL (Centro Paroquial)

(Mc 8, 11-13)

18.02.19

Terça-feira da Semana 6 do Tempo Comum

(Mc 8, 14-21)

19.02.20

Quarta-feira da Semana 6 do Tempo Comum

(Mc 8, 22-26)

20.02.20

Quinta-feira da Semana 6 do Tempo Comum

21.02.20

Sexta-feira da Semana 6 do Tempo Comum
17.00h: TugaKids: Treino (Centro Paroquial)
19.00h: Caminho Pastoral - Grupo Paroquial (Centro Paroquial)

22.02.20

Cátedra de São Pedro (festa)
18.30h: Eucaristia (Antonius-Kapelle)
09.00h: Curso de Alemão (Centro Paroquial)
15.45h: Coro: Ensaio (Centro Paroquial)
16.11h: FESTA DE CARNAVAL
18.00h: Rancho da Comunidade: ensaio (Centro Paroquial)

(Mc 8, 27-33)
(Mc 8, 34 - 9, 1)

(Mt 16, 13-19)

23.02.20 Domingo 7 do Tempo Comum_Ano A
10.00h: Eucaristia (Antonius-Kapelle)
11.15h: Convívio animado pela Comissão de Festas (C. Paroquial)

Retiro de Quaresma em Português

“Bem-Aventuranças”
22.03.2020 » Mosteiro Jakobsberg » P.e Celso Anunciação
Inscrições na Paróquia até 06.03.2020

Domingo 7 Tempo Comum: Leituras
Leitura I: Lev 19, 1-2.17-18 | Salmo: 102 (103)
Leitura II: 1 Cor 3, 16-23 | Evangelho: Mt 5, 38-48

horários habituais | contactos
pároco :: Quinta: 15.00h_19.00h (ou por marcação)
secretaria :: Quarta: 15.30h_19.30h; Sexta: 09.00h_13.00h | 16.30h_19.00h;
Sábado: 13.30h_15.30h.
Hintere Bleiche 53, 55116 Mainz | tel: (06131) 22 76 72 | mail: pskgmz.prov@gmail.com
web: www.pskg-mainz.de | blog: http://comunidadecatolicamainz.wordpress.com
facebook: https://www.facebook.com/cclpmainz.pskgmainz

imagem em: http://sandracavalheiro.blogspot.com

A desão

P.e Rui Barnabé

Na últimas semanas, temos seguido, a partir do Evangelista do ano, S.
Mateus, o episódio do Sermão da Montanha, onde de acordo com o texto,
Cristo terá proferido as “Bem-Aventuranças”. O texto de hoje (Mt 5, 13-37)
compara a Lei de Moisés e a proposta de Cristo. Ele próprio afirma que não
veio para revogar a Antiga Lei (os Mandamentos), mas para lhe dar pleno
cumprimento. Mas, em que é que consiste este “pleno cumprimento”?
Na verdade, trata-se de passar do estado de cumpridor de regras ao estado
de convertido. O problema do judaísmo ao tempo de Jesus e das primeiras
comunidades cristãs é que era dominado por um conjunto de grupos
religiosos que tinham reduzido a religião ao cumprimento de prescrições
(as centrais eram os Mandamentos) e, vivendo assim, ficavam
absolutamente descansados. O que jesus Cristo propõe é uma atitude
interior radicalmente nova que consiste numa adesão pessoal a Deus e às
suas propostas.
Estou convencido que nos faz falta voltar a esta pureza de atitude em
Igreja. Sou Cristão de aderi a Cristo e, se o fiz, vejo os outros como irmãos,
com os quais partilho a minha vida, preocupações, alegrias e tristezas.
Além disso, com eles, sou capaz de acertar o Mundo com o Evangelho.
Tudo o resto é pouco demais...
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