
Quem é que fez o mundo? 

Quem inventou o sabor da maçã? 

Quem é que pintou as estrelas? 

Quem levanta o sol pela manhã? 

 

Quem é que faz bater as ondas? 

Quem faz as árvores crescer? 

Quem é que inventou a água? 

E me faz a mim viver? 

 

Tudo isto me é dado, 

mesmo sem eu o merecer! 

Se não o recebo como dom 

nunca o saberei agradecer! 

 

Quantas vezes bate o coração, 

sem nunca depender de mim? 

Quem é que sou eu para Ti, 

para gostares de mim assim?
 

Duarte Rosado, "Sabor a maçã"
 

No ritmo normal do nosso quotidiano é habitual ouvirmos dizer que o tempo é

sempre pouco... Parece que nunca chega para aquilo a que nos propomos...

Estamos no Verão, para muitos, ocasião de Férias, para outros o trabalho

continua, mas o próprio clima convida a sair da rotina e a aproveitar os dias

que agora até são maiores. 

Não será ocasião para começarmos a mandar na nossa agenda em vez de

sermos mandados por ela? Aproveitemos a oportunidade para pensar o ue

fazemos com o tempo que é dom de Deus. Poemos, com certeza, encher

todoso os momentos do calendário, porque sempre haverá que fazer... ou,

podemos estabelecer prioridades, perceber o que é, realmente, importante e

passar a viver com mais qualidade.

A mudança tem mais que ver com a atitude do que com a ocupação. Quando

deixamos de ter tempo para nos darmos conta do quão precioso é o dom da

vida, de quantos planos e objetivos são, de facto, importantes para cada um

de nós, de nos maravilharmos com os pequenos momentos de convívio ou de

contacto com a natureza... enfim, quando a vida passa a ser uma rotina de

ações que nunca terão fim... é tempo de mudar o registo e tomar as rédeas do

que queremos fazer com a vida que Deus nos ofereceu

TEMPO PARA...
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O jornal do Vaticano destaca hoje, em primeira página, a “emergência

sem fim” na província moçambicana de Cabo Delgado, a norte do país

lusófono, “alvo de ataques terroristas jihadistas desde 2017”. O jornal

cita números oficiais do Alto Comissariado da ONU para Refugiados

(ACNUR) que falam em 732 mil pessoas forçadas a deixar suas casas

pela violência, das quais cerca de metade, 335 mil, são crianças.

“Milhares de famílias buscaram refúgio nas províncias de Nampula,

Niassa e Zambézia. Fogem com medo, sem documentos, com poucas

coisas, e refugiam-se com amigos e parentes, ou acampam em

condições desesperantes na fronteira com a Tanzânia: passam as

noites ao ar livre num clima extremamente frio, sem abrigo ou

cobertores”, pode ler-se. A notícia sublinha que apenas 10% dos

deslocados internos conseguem receber ajuda humanitária nos

campos. O jornal do Vaticano elogia o presidente de Portugal, Marcelo

Rebelo de Sousa, pela decisão de oferecer o valor monetário do prémio

da CPLP, um total de 30 mil euros, à Caritas Moçambique e às ONG

envolvidas na ajuda humanitária. Desde 2019, a Cáritas Portuguesa tem

apoiado a população de Moçambique tanto na resposta ao impacto dos

Ciclones Idai e Kenneth,como no apoio de emergência alimentar e

reconstrução de meios de vida dos deslocados de Cabo Delgado.

 “Cabo Delgado é uma das áreas mais ricas em campos de gás e

recursos minerais, explorados por grandes empresas multinacionais,

enquanto a população é privada de serviços sociais e de saúde, sem

beneficiar de nada”, realça o jornal do Vaticano. Segundo a publicação,

esta situação foi “terreno fértil” para uma estratégia extremista, com o

objetivo de “controlar violentamente o território e as riquezas”.
 

Texto e foto: www.agencia.ecclesia.pt

15.30 - Preparação da Liturgia Dominical

MOÇAMBIQUE

L 1: 1 Reis 19, 4-8; Sal: Sal 33 (34)
L2: Ef 4, 30 – 5, 2; Ev: Jo 6, 41-51

02/Ago Segunda-feira 

03/Ago Terça-Feira Mt 14, 22-36

04/Ago Quarta-Feira Mt 15, 21-28

05/Ago Quinta-Feira Mt 16, 13-23

06/Ago Sexta-Feira Mc 9, 2-10

07/Ago Sábado Mt 17, 14-20

08/Ago  19º Domingo do Tempo Comum

AGENDA

COMUNIDADE CATÓLICA DE LÍNGUA PORTUGUESA MAINZ
Hintere Bleiche 53, 55116 Mainz  |  Tel: (06131) 22 76 72

pskgmz.prov@gmail.com   |   https://pskg-mainz.de   |   Horários: De Terça a Sexta - Das 15h às 19h

Mt 14, 13-21

               Secretaria 

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

Se desejar apoiar as vítimas das cheias na nossa região, aqui fica 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
 

CHEIAS

... aos que ficam, o nosso "ponto de encontro"
continuará a ser a Eucaristia Dominical...

 

e... aos que partem...Boas Férias! 

São João Maria Vianney

... também por questões de férias, não nos é possível assegurar
totalmente os horários das terças e quartas.

Caso não nos encontre pessoalmente, pedimos que deixe
mensagem no nosso atendedor. Em caso de emergência, contacte

01523 40 62 077 

Transfiguração do Senhor – FESTA


