
«Eu quero ser Senhor amado 
Como o barro nas mãos do oleiro. 
Toma a minha vida, fá-la de novo, 

Eu quero ser um vaso novo. » 
 

(Renovamento Carismático)

Continuamos, com a leitura da Carta de S. Tiago. No capítulo terceiro, que

antecede e inicia o texto que hoje lemos na Eucaristia, onde o autor debruça-

se sobre avida concretas dos cristãos e da comunidades. Assim, em Tiago 3, 1-

12, chama-se a atenção para a língua, quer no que diz repeito ao orgulho dos

que estão sempre a dizer que são os melhores, quer no que diz respeito ao

"veneno" que espalhamos com as nossas palavras. Em Tiago 3, 13-18, é

lançado o priemiro apelo a aderir à Sabedoria de Deus, como forma de de

evitar as discórdias. Finalmente, em Tiago 3, 16-18 (a primeira parte do nosso

texto de hoje), o autor discorre sobre a origem das discórdias, para depois em

4,1-3, falar das divisões nas comunidades.

A reflexão é baseada na oposição entre a Sabedoria do Mundo e a Sabedoria

de Deus. Na perspetiva do autor, a Sabedoria do Mundo como se baseia numa

lógica de força, domínio e reconhecimento, vai sempre causar violência entrae

as pessoas, porque todos querem ser o mais forte, o mais rico, o mais

admirado: isso vai sempre provocar lutas e contendas. Por ou tro lada, a

Sabedoria de Deus é adjetivada como pura, pacífca, compreensiva, generosa,

cheia de misericórdia e boas obras, imparcial e sem hipocrisia. Note-se que

são enumeradas 7 qualidades, número que transporta consigo sempre uma

simbologia de perfeição. A Sabedoria de Deus tem estas boas qualidades

porque se baseia não numa lógica de concorrência (passar à frente dos

outros), mas numa lógica de comunhão (porque Deus é mesmo comunhão

porque é Amor).

O autor continua, como já referimos, lançando a questão sobre a razão pela

qual exitem divisões e discórdias nas comunidades cristãs e, chega a uma

conclusão estranhamente simples: há cristãos que ainda não vivem de facto

identificados com Cristo. Quando os Cristãos vivem à maneira de Cristo, só

são capazes de produzir ações com as qualidades próprias da Sabedoria de

Deus. 

"SABEDORIA DE DEUS"
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Informamos que a Secretaria Paroquial se encontrará encerrada nas

próximas duas terças-feiras (dias 21 e 28 de Setembro). Mantemos,

naturalmente os nossos horários habituais de quarta a sexta-feira.

Depois de um longo tempo de paragem, vamos retomar o nosso projeto

para jovens, intitulado "Sag Ja_Diz Sim". Trata-se de um projeto

destinado a jovens em idade de preparação para o Crisma e mais

velhos, já com o objetivo de fazer caminho rumo à Jornada Mundial da

Juventude de 2023, que acontecerá em Lisboa.

Assim, convidamos todos os Jovens do Grupo de Crisma e outros que

queiram entrar neste caminho para a JMJ, para um encontro no

Domingo, dia 03 de Outubro, às 16.00h, no nosso Centro Comunitário.

15.30 - Preparação da Liturgia Dominical

L 1:  Num 11, 25-29 Sal: Sal 18 (19)
L2: Tg 5, 1-6; Ev: Mc 9, 38-43.45.47-48

20/Set Segunda-feira 

21/Set Terça-Feira Lc 9, 51-56

22/Set Quarta-Feira Jo 1, 47-51

23/Set Quinta-Feira Lc 10, 1-12

24/Set Sexta-Feira Lc 10, 13-16

25/Set Sábado Lc 6, 43-49

26/Set  26º Domingo do Tempo Comum
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Lc 9, 46-50

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

HORÁRIOS DE SECRETARIA

SA JA_DIZ SIM!

S. André Taegon e S. Paul Chong  – MEMÓRIA

S. Pio de Petrelcina – MEMÓRIA

Bênção dos Casais...
Assinalamos o Dia Diocesano dos Aniversários de
Matrimónio na nossa Missa das 18.00h. Todos os

casais que festejam este ano as suas Bodas de
Ouro ou Prata, ou outro aniversário que desejem
assinalar, bem como os casais que celebraram o
Matrimónio nos últimos 5 anos, são bem-vindos!
Mais informações e inscrições na Secretaria da

Paróquia ou em www.pskg-mainz.de

No próximo domingo, dia 26, será celebrado, a partir de Portugal, o Dia

Mundial do Migrante e Refugiado. O tema será "Rumo a um nós cada

vez maior", conforme proposto pel o Papa Francisco. À hora que

fechamos a edição desta Newsletter, ainda não dispomos de todos os

detalhes do programa. Podemos, contudo avançar que será transmitida

uma Eucaristia às 11.30h, a partir de Lisboa, onde participarão também

Comunidades de Migrantes de Língua Portuguesa espalhadas pelo

mundo. Esteja atento às nossas redes sociais, pois este tema será

destacado por nós ao longo da semana.

DIA MUNDIAL DO MIGRANTE

S. Mateus – FESTA


