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Os apóstolos tinham com que ficar desconcertados... e nós com eles! É
verdadeiramente necessário abandonar tudo, nada possuir, ser "pobre como
Job", ou como Francisco de Assis, para ser discípulo de Cristo? Mas isso é
irrealista e impossível! Olhemos um pouco mais de perto! Na primeira parte do
diálogo, o jovem comete o mesmo erro dos fariseus. Fica-se pelo "fazer". Para
eles, a Lei era a norma suprema e a sua observação escrupulosa, o único meio
para obter de Deus a salvação. Religião severa e exigente, sem dúvida, que
tinha a sua grandeza. Ora, Jesus convida o homem rico a passar para outro
registo. De repente, não se trata de vida eterna a ganhar, mas de seguir Jesus.
Como se a vida eterna fosse estar com Jesus! Eis a grande transformação que
Jesus vem provocar. Não se trata primeiro de fazer esforços para obedecer a
mandamentos, trata-se primeiro de entrar numa relação de amor com Jesus.
Mais profundamente ainda, trata-se primeiro de descobrir que Jesus, Ele em
primeiro lugar, nos ama. Eis porque a referência de Marcos é fundamental:
"Jesus olhou para ele com simpatia (amor)". É este olhar que transforma tudo.
Jesus quer fazer compreender ao homem rico que lhe falta o essencial: deixarse amar em primeiro lugar, descobrir que todos os seus bens materiais nunca
poderão preencher esta necessidade vital para todo o homem de ser amado.
Senão, é impossível aprender a amar. As riquezas são mesmo um obstáculo ao
amor, porque este, para ser verdadeiro, diz ao outro: "Preciso de ti. Sem ti,
serei pobre em humanidade". As riquezas do homem impediram-no de ler tudo
isto no olhar de Jesus. O homem partiu. Mas Jesus não lhe retirou o seu amor,
acompanhou-o sempre com o seu olhar de amor, como o pai do filho pródigo.

"vem e segue-Me"
(Mc, 10, 21)

Deseja viver o Sacramento da Reconciliação e ou fazer uma experiência de
Aconselhamento Espiritual? Contacte-nos! Estamos, habitualmente,
disponíveis todas as Sextas-Feiras das 15.00h às 19.00h.

TERÇO ÀS SEXTAS

AGENDA

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.

11/Out Segunda-feira

SAG JA_DIZ SIM!

12/Out Terça-Feira

Já retomámos o nosso Projeto de Jovens, para jovens e com Jovens!
Voltamos a convidar todos os que desejem celebrar o Crisma, bem
como os os que queiram entrar no percurso que nos levará à JMJ, para
um encontro no dia 24 de Outubro , às 16.30h, no Centro Comunitário.

Lc 11, 29-32

Jo 2,1-11)

Nossa Senhora da Conceição Aparecida Padroeira do Brasil

13/Out Quarta-Feira

Lc 11, 42-46

14/Out Quinta-Feira

Lc 11, 47-54

CaFÉ...
Conforme já anunciámos na passada semana, é propósito do Conselho
da Comunidade retomar algumas atividades e propostas que foram
interrompidas por causa da Pandemia. Assim, a Comissão de Festas, um
dos núcleos dependentes daquele grémio, abrirá o Salão da
Comunidade no próximo domingo, a partir das 16.30h, com uma
proposta de café-convívio antes da nossa Eucaristia que asinalará a
Festa da Aparecida, padroeira do Brasil.

15/Out Sexta-Feira

Lc 12, 1-7

19.30 - Terço do Rosário

CORO
O Coro que anima as Eucaristias da Comunidade encontra-se todos os
sábados às 15.30, no nosso Centro Comunitário. Todos aqueles que
gostarem de música, de cantar e de se encontrar num ambiente familiar
e descontraído, estão, naturalmente, convidados!

PRIMEIRA COMUNHÃO

16/Out Sábado

Lc 12, 8-12

15.30 - Coro: Ensaio

17/Out 29º Domingo do Tempo Comum
Missa em honra a Nossa Senhora Aparecida

Está já assegurado o grupo de preparação para a primeira comunhão,
mas, uma vez que algumas famílias se encontram de férias, decidimos
remarcar o primeiro encontro para Sábado, dia 23, a partir das 15.00h,
no Centro Comunitário. Se alguém desejar ainda efetuar alguma
inscrição é, naturalmente, possível. Aproveitamos a oportunidade para
agradecer à Joseane e à Isabel a disponibilidade para acompanhar este
grupo.

SÍNODO MUNDIAL
A palavra sínodo dem de uma expressão grega que remete para
"caminho em conjunto". O Papa Francisco, convidou toda a Igreja
Católica a entrar num processo de avaliação e reflexão ao estilo
sinodal, isto é, como Povo de Deus - em conjunto.
O Papa presidiu, hoje de manhã, na Basílica de S. Pedro, à Eucaristia
que inicia este processo e indicou quatro verbos fundamentais para
orientar o processo que terminará daqui a dois anos com um encontro
com Bispos de todo o mundo: encontrar; escutar; e, discernir para
mudar. Depois do Caminho Pastoral de Mainz e do Caminho Sinodal da
Alemanha, mais um impulso para todos nós, católicos, nos tornemos
ativos e operantes no presente e no futuro das nossas comunidades e
da Igreja.

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

L 1: Is 53, 10-11 Sal: Sal 32 (33)
L2: Hebr 4, 14-16; Ev: Mc 10, 35-45
No dia 17 de
Outubro,
vamos
assinalar a
Festa da
Aparecida

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

Participe!
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