
Pedimo-Vos que concedais a todos os
discípulos de Jesus

 e a todas as pessoas de boa vontade
 a graça de cumprirem a vossa

vontade no mundo.
 Abençoai todo o gesto de
acolhimento e assistência

 que repõe a pessoa que estiver em
exílio

 no nós da comunidade e da Igreja,
 para que a nossa terra possa tornar-se,

 tal como Vós a criastes,
 a Casa comum de todos os irmãos e

irmãs. Amen.
 

(Papa Francisco, Mensagem para o Dia Mundial do
Migrante e Refugiado 2021: "Rumo a um nós cada

vez maior" - extrato. 
Versão integral em www.vatican.va)

Terminamos a hoje a leitura da Carta de S. Tiago, com o texto de Tiago 5, 1-6.

Vale a pena lembrar que de Tago 4, 1 a 5, 6 se desenvolve uma lista de

atitudes que os cristãos devem evitar, enquanto que em Tiago 5, 7-20 se

apresenta uma lista de atitudes a assumir. A primeira lista sublinha que não se

deve falar mal dos irmãos, não se deve ter uma atitude de orgulho diante de

Deus e ainda, que não se deve viver para os bens materiais nem ser injusto

para com os mais fracos (primeira parte do texto que hoje lemos na Eucaristia).

A respeito das atitudes a cultivar sublinha-se: é importante aprofundar a

paciência, a perseverança e a firmeza no falar; cultivar a oração; e, corrigir

com caridade os irmãos que erram.

O tema principal do texto da Eucaristia acaba por ser o da relação que temos

com os bens materiais e a forma como estabelecemos prioridades. Parece que

viver apenas para atingir um determinado nível económico é um equivoco,

porque a felicidade não se atinge dessa forma. De resto, a nossa experiência

também nos diz que a riqueza não significa, automaticamente, felicidade.

É curioso que tenhamos a oportunidade de rezar este tema nesste dia 26 de

Outubro. É que hoje celebramos o Dia Mundial do Migrante e Refugiado, sob o

lema "Rumo a um nós cada vez maior". Na mensagem que o Papa Francisco

escreveu para hoje sublinha-se, exactamente que os cristãos terão que ser os

primeiros a acreditar que é possível desenvolver um Mundo em que a

Humanidade se reconhece como Irmã (acreditamos  num Deus Amor). Mais, o

Papa faz mesmo apelo a que possamos contribuir decisivamente para  o

desenvolvimento de uma Igreja mais inclusiva e de um Mundo mais justo,

onde os recursos disponíveis serão usados de forma mais razoável e

partilhada por todos.

Num tempo em que, cada vez mais se fala da sustentabilidade do Planeta, e

onde se percebe que a solução para as diferenças não pode mais ser o

conflito armado, nós, Cristãos, estamos chamados a ocupar a primeira linha!

 

NÓS
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,  habitualmente,

disponíveis  todas  as  Sextas -Feiras  das  15.00h  às  19.00h.
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Informamos que a Secretaria Paroquial se encontrará encerrada na

próxima terça-feira, dia 28. 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 no percurso que nos levará à JMJ, para um encontro no

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

15.30 - Preparação da Liturgia Dominical

17.00 - Conselho Comunitário

L 1:  Gen 2, 18-24 Sal: Sal 127 (128)
L2: Hebr 2, 9-11; Ev: Mc 10, 2-16

27/Set Segunda-feira 

28/Set Terça-Feira Lc 9, 51-56

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

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

01/Out Sexta-Feira Lc 10, 13-16

02/Out Sábado Mt 18, 1-5. 10

03/Out  27º Domingo do Tempo Comum
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Lc 9, 46-50

16.00 - Encontro Jovens Sag Ja_Diz Sim!
18.00 - Eucaristia, Igreja de St. Peter: 
               Peterstr. 3, 55116 Mainz.
               Aconselhamos pré-inscrição na
               Secretaria 

S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael, Arcanjos – FESTA

HORÁRIOS DE SECRETARIA

SAG JA_DIZ SIM!

S. Vicente de Paulo  – MEMÓRIA

S. Jerónimo – MEMÓRIA

S. Teresa do Menino Jesus – MEMÓRIA

Sag Ja_Diz Sim!

19.30 - Terço do Rosário

 Os meses de Maio e Outubro reportam-nos sempre para Maria. É assim

um pouco por todo o Mundo e, particularmente nos países de língua

portuguesa, muito por causa quer das tradições ligadas a Fátima e à

Aparecida. Como tem sido habitual, rezaremos comunitariamente o

Terço do Rosário nas sextas-feiras de Outubro. Será às 19.30h, no

nosso Centro Comunitário. Sempre que o estado do tempo o permita, a

oração decorrerá ao ar livre no pátio de entrada, junto à imagem de

Nossa Senhora de Fátima.

TERÇO ÀS SEXTAS

O Conselho Comunitário reunir-se-à presencialmente no próximo

sábado, às 17.00h, no Centro Comunitário. Assuntos principais serão a

renovação do próprio Conselho também em ordem à retoma de

atividades presenciais, bem como ao acompanhamento do processo

ligado ao Caminho Pastoral na Diocese de Mainz. 

CONSELHO COMUNITÁRIO


