
E pelo Teu nome vou chamar 

Para lá das ondas vou olhar 

Se a maré subir 

No Teu abraço vou ficar 

Pois eu sou Teu 

E Tu és meu...
 

 

Oceans (Where Feet May Fail)
Autoria: Hillsong United

Versão portuguesa  pela CCVA Levi Alves

 

 

O Meios de Comunicação Social colocaram, esta semana, diante dos nossos

olhos, inúmeras imagens de desespero, medo, angústia, tristeza e luto. Refiro-

me, naturalmente, aos acontecimentos ligados às cheias que aconteceram no

centro da Europa, nomeadamente Bélgica, França, Luxemburgo e Alemanha

(bem perto de nós, no nosso Estado. Pouco houve a fazer diante da força da

natureza. No momento em que escrevo estas linhas, segue-se com os

trabalhos de busca e salvamento, procura de desaparecidos e recuperação de

estruturas básicas e, já se espera, entretanto, que no sul da Alemanha e na

Áustria novas cheias possam acontecer.

O nosso primeiro pensamento vai, com certeza, para as vítimas, para os que

perderam a vida e para os seus famliares e amigos, bem como para aqueles

que, para usar a experessão alemã "não sabem o que começar". O segundo,

para todos os que prestam, neste momento, auxílio, os profissionais e os

inúmeros voluntários. Aqui fica também o nosso apelo para que todos nos

possamos também solidarizar e apoiar aqueles que sofrem.

Não será ainda tempo para aprofundar as razões da catástrofe, no entanto, faz

sentido que todos pensemos o que andamos a fazer com este Planeta em que

habitamos. As mudanças climáticas, serão, em grande parte, responsáveis por

este tipo de fenómenos. 

Entretanto, curiosamente, o Evangelho de hoje (Mc 6, 30-34) refere que "Jesus

viu uma grande multidão e compadeceu-Se de toda aquela gente, que eram

como ovelhas sem pastor." Deus não é alheio ao sofrimento humano. Os

Cristãos também não o podem ser: apostemos no acolhimento do outro, no

aprofundamento dos laços de cumplicidade e fraternidade. Essa é a marca de

Deus e também a nossa: sensiblidade.

Por fim, o mesmo texto refere que Jesus convidou os discípulos a descansar. É

importante recuperar forças. Espero que o tempo de férias que aí vem a todos

permita isso mesmo.

"OVELHAS SEM PASTOR"
Por P.e Rui  Barnabé

Deseja  viver  o  Sacramento  da  Reconci l iação  e  ou  fazer  uma  experiência  de

Aconselhamento  Espir i tual?  Contacte -nos!  Estamos  disponíveis  todas  as

Sextas -Feiras  das  15.00h  às  19.00h.
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Por questão de espaço e de oportunidade, fazemos apenas hoje eco da

Primeira Comunhão da nossa Paróquia. Aconteceu no passado dia 11

de Junho, na Igreja de St. Peter em Mainz, onde estamos, de resto, a

celebrar Eucaristia todos os domingos às 18.00h.

Em tempo de pandemia é sempre necessário um pouco mais de

imaginação e de cautela nos preparativos para uma celebração deste

género. Graças ao trabalho das catequistas foi, no entanto, possível

organizar um encontro de família simples, mas com tudo aquilo que

pertence à Festa da Eucaristia.

Na foto (da esquerda para a direita), podemos ver as catequistas dos

dois últimos anos: Manuela, Alexsandra, Joseane e Silvana. E,

naturalmente, as crianças e famílias: Thomas, Jessica, Fabiana, Daniel,

Maria, Liliana e Mariana.

A todos os que tornaram este dia possivel - Crianças, Famílias,

Catequistas e demais Voluntários da Comunidade - o nosso obrigado!

15.30 - Preparação da Liturgia Dominical

PRIMEIRA COMUNHÃO

L 1: 2 Re 4, 42-44; Sal: Sal 144 (145)
L2: Ef 4, 1-6; Ev: Jo 6, 1-15

19/Jul Segunda-feira 

20/Jul Terça-Feira Mt 12, 46-50

21/Jul Quarta-Feira Mt 13, 1-9

22/Jul Quinta-Feira Jo 20, 1. 11-18

23/Jul Sexta-Feira Jo 15, 1-8

24/Jul Sábado Mt 13, 24-30

25/Jul  17º Domingo do Tempo Comum

AGENDA
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              Secretaria 

18.00 - Eucaristia, Igreja de St. Peter: 
               Peterstr. 3, 55116 Mainz.
               Aconselhamos pré-inscrição na

Os últimos dias foram marcados por cheias e inundações também no

nosso Estado. Os católicos são, por natureza, solidários. Por isso,

deixamos aqui os dados do serviço católico que está a prestar auxílio

no local, uma sugestão da nossa Diocese: 

Spendenkonto Diözesan-Caritasverband Trier, Pax-Bank,

IBAN: DE43 3706 0193 3000 6661 21, 

BIC: GENODED1PAX Código de doação: Hochwasser 2021
 

Caso queira fazer algum donativo em géneros, são numerosas as

campanhas a decorrer na nossa cidade, por essa razão aconselhamos a

consulta do diário digital https://mainzund.de para saber onde (e de

que forma) estão a decorrer as campanhas de recolha.

CHEIAS
Santa Brígida - Padroeira da Europa

... aos que ficam, o nosso 
"ponto de encontro"
continuará a ser a 
Eucaristia Dominical...
e... aos que partem...
Boas Férias! 


