
 "não separe o homem o que Deus
uniu"

(Mt 19,  6)

Quando Jesus pressente que Lhe querem estender uma armadilha, Ele refere-

se à vontade de seu Pai. Ora, Deus tem um projecto que submete ao homem, e

este, porque foi criado livre, realiza este projecto ou recusa-o. O mais belo

projecto de Deus é o homem, a sua criatura. Como Ele o criou à sua imagem,

fê-lo como ser de relação. É por isso que Ele cria a humanidade, homem e

mulher, e a sua comunhão significa algo de Deus que em si mesmo é

comunhão. O que conta numa obra artística não são primeiramente as

interpretações ou os comentários que são feitos, mas a intenção do autor.

Face ao amor do homem e da mulher, não comecemos por olhar como é vivida

hoje a relação, mas contemplemos o sonho de Deus e tenhamos sobre os

casais o olhar de Deus, que vê que aquilo que Ele fez é bom ou que oferece a

sua misericórdia àqueles que não puderam ou não quiseram interpretar o seu

projecto.
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Desde o dia 02 de Agosto que o Consulado de Portugal em Estugarda,

conta com um novo Cônsul Geral. Em carta entretanto enviada às

Comunidades, Clubes e Associações que congregam portugueses,  o

Dr. Leandro Amado manifesta a sua disponibilidade para trabalhar em

conjunto e a sua vontade de estar próximo dos cidadãos, para, dessa

forma, melhorar a presença e o apoio que aquela instituição presta.   

Já remomámos o nosso Projeto de Jovens, para jovens e com Jovens!

Voltamos a convidar todos os Jovens em preparação para o Crisma,

bem como todos os que queiram entrar no percurso que nos levará à

JMJ, para um encontro no Domingo, dia 10 de Outubro, às 16.30h, no

nosso Centro Comunitário.

15.30 - Coro: retoma de atividades

L 1:  Sab 7, 7-11 Sal: Sal 89 (90)
L2: Hebr 4, 12-13; Ev: Mc 10, 17-30

04/Out Segunda-feira 

05/Out Terça-Feira Lc 10, 38-42

06/Out Quarta-Feira Lc 11, 1-4

07/Out Quinta-Feira Lc 11, 5-13

08/Out Sexta-Feira Lc 11, 14-26

09/Out Sábado Lc 11, 14-26

10/Out  28º Domingo do Tempo Comum
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16.30 - 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

NOVO CÔNSUL DE PORTUGAL

SAG JA_DIZ SIM!

S. Francisco de Assis  – MEMÓRIA

Virgem Santa Maria do Rosário– MEMÓRIA

S. Teresa do Menino Jesus – MEMÓRIA
19.30 - Terço do Rosário

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, junto à imagem de Nossa Senhora de Fátima.

TERÇO ÀS SEXTAS

O Conselho Comunitário reuniu-se no passado sábado e tomou

algumas decisões a respeito da retoma das atividades presenciais na

nossa Comunidade. Salvaguardados, naturalmente todos os princípios

de higiene e segurança em tempo de Pandemia, depois do Grupo de

Jovens, retomarão as suas atividades o Rancho da Comunidade e o

Coro, bem como a proposta de convívio (café, encontro) antes da

Eucaristia. Brevemente, daremos mais detalhes a este respeito.

Além disso, foram oficializadas as saídas do Conselho da Jenni Nunes

(por motivos pessoais) e da Jessica Sebastião, por regresso a Portugal,

a quem, naturalmente, agradecemos todo o trabalho e deicação

dispensadas à comunidade. Em ordem à substituição da Jéssica

enquanto representante dos Jovens no Conselho Comunitário, está a

ser preparada uma Assembleia de Jovens que, desejamos, venha a

acontecer ainda no mês de Outubro. 

CONSELHO COMUNITÁRIO

No dia 17 de
Outubro, vamos
assinalar a Festa
da Aparecida

(Dia 12 de
Outubro).

 
A Eucaristia das
18.00h, será
presidida pelo
Padre Celso
Anunciação da
Comunidade
Católica de
Wiebaden -
Limburgo

O Coro que anima as Eucaristias da Comunidade retomará as suas

atividades no próximo sábado, a partir das 15.30h. Um ensaio para o

qual estão convidados todos os membros do coro, bem como todos

aqueles que se queiram juntar a este projeto.

CORO

Entramos na última semana de inscrições para a prparação para a

primeira comunhão. Todos aqueles que ainda não inscreveram os seus

filho, deverão fazê-lo até quinta-feira. O primeiro encontro está previsto

para ábado a partir das 15.00h.

PRIMEIRA COMUNHÃO

10.00 - Grupo Regional de Língua Portuguesa


