
Pai, quero ser 
transparência de Maria, minha Mãe.

Ser unidade e alegria,
 espalhando ao redor só paz e bem.

 

E eu serei como Maria,
levando o mundo todo para Ti

Esta é a minha vocação
que um dia livremente eu assumi.

 

Pai, Tu me envias a levar-te 
e em gestos ser Amor.

 Eis minha vida em Tuas mãos,
 p’ra que sejas sempre dela o Senhor!

Pai, abençoa esta fonte a nascer dentro de mim!
 Pois eu sei que este sonho 

 é o plano que acalentas para mim
 

Autor Desconhecido, "Transparência de Maria"
 

 

Celebramos hoje a Solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Uma afirmação

que foi elevada à categoria de Dogma pelo Papa Pio XII em 1950 Católica

Maria foi elevada ao Céu em corpo e alma:

"Pela autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos Santos Apóstolos Pedro e

Paulo e em nossa própria autoridade, pronunciamos, declaramos e definimos

como sendo um dogma revelado por Deus: que a Imaculada Mãe de Deus, a

sempre Virgem Maria, tendo completado o curso de sua vida terrena, foi

assumida, corpo e alma, na glória celeste."

Pessoalmente, gosto de me fixar na ideia de que, Maria, tendo completado a

vida terrena, entrou na vida eterna. Pela Fé Cristã, este será, no fim de contas

o destino de todos os que aderem a Cristo. Mais uma vez, Maria, surge assim,

como exemplo de fidelidade a Deus, uma fidelidade que todos somos

chamados a desenvolver. Como Católicos, temos um carinho especial em

relação a Maria que nos surge imediatamente como intercessora, e por isso

lhe pedimos coisas. às vezes, no entanto esquecemos a dimensão de exemplo

que ela quer também ser para nós. Esta semana, encontri um pequeno texto

que nos poderá ajudar a rever a nossa relação com Maria:

Rezar  por  Maria.  Frequentemente, ouvimos a expressão: "rezar à Virgem

Maria"... Esta maneira de falar não é absolutamente exacta, porque a oração

cristã dirige-se a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito: só Deus atende a oração.

Os nossos irmãos protestantes que, contrariamente ao que se pretende, por

vezes têm a mesma fé que os católicos e os ortodoxos na Virgem Maria Mãe de

Deus, recordam-nos que Maria é e se diz ela própria a Serva do Senhor.

 Rezar por Maria é pedir que ela reze por nós: "Rogai por nós pecadores agora e

na hora da nossa morte!" A sua intervenção maternal em Caná resume bem a

sua intercessão em nosso favor. Ela é nossa "advogada" e diz-nos: "Fazei tudo o

que Ele vos disser!" (continua na Página seguinte)
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Conforme prometido, vamos retomar a nossa presença no nosso Canal

no Youtube. Com o mês de Sembro, surgirá um novo formato com uma

proposta que colocaremos no ar todas as quintas-feiras a partir das

20.30h. Háverá propostas formativas, de oração, de conversa e de

partilha de experiêncas. Estamos, nesta altura a ultimar o alinhamento,

mas estamos convencidos que será do agrado de todos!

Para retomar o ritmo, propomos mais uma Conversa do Ciclo

"Judaísmo, respetivamente Cristianismo" que irá para o ar na última

quinta-feira de Agosto, dia 26, a partir das 20.30h. Desta vez, o Pe

Johnny Freire falará sobre a Tischa B' av - a recordação da destruição

do Templo de Jerusalém e do Domingo de Israel, assinalado sobretudo

nas Igrejas de Tradição Evangélica. 

Curios@? Siga-nos nas redes sociais e esteja atento ao nosso Canal:

       CCLP Mainz PSKG Mainz 
 

Rezar  com  Maria. Ela está ao nosso lado para nos levar na oração, como

uma mãe sustenta a palavra balbuciante do seu filho. Na glória de Deus,

na qual nós a honramos hoje, ela prossegue a missão que Jesus lhe

confiou sobre a Cruz: "Eis o teu Filho!" Rezar com Maria, mais que nos

ajoelharmos diante dela, é ajoelhar-se ao seu lado para nos juntarmos à

sua oração. Ela acompanha-nos e guia-nos na nossa caminhada junto de

Deus.

Rezar  como  Maria.  Aprendemos junto de Maria os caminhos da oração.

Na escola daquela que "guardava e meditava no seu coração" os

acontecimentos do nascimento e da infância de Jesus, nós meditamos o

Evangelho e, à luz do Espírito Santo, avançamos nos caminhos da

verdade. A nossa oração torna-se acção de graças no eco ao Magnificat.

Pomos os nossos passos nos passos de Maria para dizer com ela na

confiança: "que tudo seja feito segundo a tua Palavra, Senhor!"
em www.dehonianos.org

 

15.30 - Preparação da Liturgia Dominical

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

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 25,1-13

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

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

Até ao próximo dia 03 de Setembro, não haverá atendimento às
sextas-feiras. A nossa paróquia manterá os horários de

atendimento de terça a quinta-feira. Fora destes horários poderá
dirigir-se à Paróquia Alemã da área de residência ou contactar a

Comunidade Católica de Língua Potuguesa em Wiesbaden  
Assunção da Virgem Santa Maria – SOLENIDADE

DE REGRESSO AO YOUTUBE


