
“Fazei tudo o que Ele vos disser” 
(Jo 2, 5)

Ao ler sobre a visita de São João Paulo II, à Basílica de Aparecida em 1980,
essa parte chamou atenção: 

OS VERDADEIROS FILHOS DE MARIA
por Joseane Tarantino

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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"Sei que, há pouco tempo, em lamentável incidente, despedaçou-se a pequenina
imagem de Nossa Senhora Aparecida. Contaram-me que entre os mil
fragmentos foram encontradas intactas as duas mãos da Virgem unidas
em oração. O fato vale como um símbolo: as mãos postas de Maria no meio das
ruínas são um convite a seus filhos a darem espaço em suas vidas à oração,
ao absoluto de Deus, sem o qual tudo o mais perde sentido, valor e eficácia. O
verdadeiro filho de Maria é um cristão que reza." (Papa João Paulo II)

Penso se essa cena, de uma imagem despedaçada, não nos remete às

dificuldades que enfrentamos: doenças, o adeus a alguém querido, a perda de

um emprego, sonhos não realizados... em meio a tantos momentos difíceis,

nos resta juntar nossas mãos e... rezar! E essa afirmativa, nos traz a uma

pergunta: e quando as coisas vão bem? Será que voltamos para a Casa do Pai

e agradecemos por tantas bençãos? Oramos? E acredito que podemos ir um

pouco mais fundo: como anda nossa vida de oração? São João Paulo II diz

que essa cena, nos leva a um convite: "darmos espaço em nossa vida a

oração". Orar é conversar com Deus, onde podemos repetir fórmulas

conhecidas, falar o que está em nosso coração e até mesmo nos manter em

silêncio, pois o Pai sabe tudo o que precisamos. Ele deseja que cada um de

nós esteja próximo d´Ele e de Seu Filho: Jesus.

Maria desde pequena, teve uma vida de oração junto a seus pais. Jovem

recebeu a grande missão de gerar o Filho de Deus, após o anuncio, saiu em

missão para ajudar sua prima. Meses depois, enfrentou as dificuldades para

dar a luz ao Menino e depois sofreu a dor de ver seu Filho morto de forma

dolorosa. E em Pentecostes foi inundada pelo Espírito Santo. Ela aguentou,

suportou e confiou, pois sua vida era de oração, suas mãos estavam postas. 

Que assim como Maria, tenhamos sempre nossas mãos postas em oração. Que

tenhamos um coração arrependido, desejando se reaproximar do Pai, assim se

algo vir nos despedaçar, confiaremos e teremos a certeza que Deus irá nos

restaurar.



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.

15.00 - Catequese Infantil

15.30 - Coro: Ensaio

L 1:  Jer 31, 7-9; Sal: Sal 125 (126)
L2: Hebr 5, 1-6; Ev: Mc 10, 46-52

18/Out Segunda-feira 

19/Out Terça-Feira Lc 12, 35-38

20/Out Quarta-Feira Lc 12, 39-48

21/Out Quinta-Feira Lc 12, 49-53

22/Out Sexta-Feira Lc 12, 54-59

23/Out Sábado Lc 13, 1-9

24/Out  30º Domingo do Tempo Comum
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16.30 - CaFÉ...
16.30 - SagJa_Diz Sim!: Jovens
18.00 - Eucaristia, Igreja de St. Peter: 
               Peterstr. 3, 55116 Mainz.
               Aconselhamos pré-inscrição na
               Secretaria 

SAG JA_DIZ SIM!

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

Depois do Café Convívio antes da Eucaristia da Comunidade e do Coro,

mais um grupo retoma as suas atividades. O Rancho da Comunidade

vai reiniciar os seus ensaios semanais a partir do sábado, dia 23. Como

sempre, os ensãios acontecem no salão do Centro Comunitário, a partir

das 18.30h. Serão, naturalmente asseguradas todas as regras de

higiene e segurança. Se deseja conhecer melhor e envolver-se neste

projeto cultural, apareça dia 23! 

RANCHO DA COMUNIDADE

De acordo com a sensibilidade da Paróquia, o nosso Conselho

Comunitário iniciou um processo de diálogo com as Paroquias do

Centro da Cidade de Mainz, para que se encontre uma solução que

permita voltarmos a celebrar aos domngos de manhã. Logo que

tenhamos respostas, daremos a conhecer. Entretanto, aproveitamos a

oportunidade para recordar que quando começar o Horário de Inverno,

a nossa Eucarista passara para as 17.00h, o que provocará também um

acerto nas atividades de domingo à tarde (O CaFÉ e o Sag Ja, passrão a

acontecer também uma hora mais cedo)

EUCARISTIA DOMINICAL

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.

PRIMEIRA COMUNHÃO

São Lucas, Evangelista – FESTA

São João Paulo II


