
Via de Amor, és Tu Jesus 

O Pão do Céu que nos transforma em Ti 

 

Não, não estamos sós sobre esta terra, 

Pois Tu ficaste entre nós 

Para nos saciar, és Pão da Vida. 

Inflamas com o Teu Amor, 

Toda a Humanidade. 
 

Gen Rosso, "Via de Amor"
 

 

Antes de nos pormos a caminho para receber o Pão da Vida, Jesus recorda-

nos que, antes de mais, somos convidados, que é Deus que dá o primeiro

passo: "Felizes os convidados para a ceia do Senhor!" De seguida, pede-nos

que façamos um acto de fé: "Dizei uma palavra e serei salvo!" Crer n 'Aquele

que Deus enviou... Crer, isto é, ter confiança nas suas palavras e nos seus

gestos. Aquele que tem confiança sabe que não ficará decepcionado. O que

Cristo quer é que vivamos plenamente, enquanto vamos ao seu encontro: a

sua palavra é alimento, a sua carne (a sua pessoa) é alimento, com Ele ficamos

saciados. Ele vem até nós para que vivamos d 'Ele e, por Ele, a nossa vida

ganhe sentido, os nossos gestos possam dar a vida, as nossas palavras

possam exprimir a ternura, a nossa oração se torne relação filial com o Pai.
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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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À semelhança do que aconteceu no ano passado, estabelecemos,

novamente, uma parceria com o N.E.W. Institut de Mainz, por forma a,

mesmo em tempo de Pandemia, proporcionar uma boa experiência de

férias às crianças da nossa Comunidade. 

O Campo de Férias deste ano acontecerá de 16 a 20 de Agosto a partir

das nossas instalações e destina-se a crianças entre os6 e os 11 anos. A

responsabilidade pedagógica é do Instituto já referido, sendo,

portanto, mais prático, realizar as inscrições diretamente com aquela

instituição. 

Informações e inscrições:

https://new-institut.com; info@new-institut.de; 0761 401 44 66
 

 foto: https://new-institut.com

15.30 - Preparação da Liturgia Dominical

CAMPO DE FÉRIAS

L 1: Ap 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab; Sal: Sal 44 (45)
L2: 1 Cor 15, 20-27; Ev: Lc 1, 39-56

09/Ago Segunda-feira 

10/Ago Terça-Feira Jo 12, 24-26

11/Ago Quarta-Feira Mt 18, 15-20

12/Ago Quinta-Feira Mt 18, 21 – 19, 1

13/Ago Sexta-Feira Mt 19, 3-12

14/Ago Sábado Mt 19, 13-15

15/Ago  20º Domingo do Tempo Comum

AGENDA
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Mt 25,1-13

               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 Lourenço - FESTA

... 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 

Assunção da Virgem Santa Maria – SOLENIDADE

tel:+497614014466

