
Então Jesus perguntou-lhe: 
“Que queres que eu te faça?” 

O cego respondeu: 
“Mestre, que eu veja!”

(Mc 10, 51-52)

Ao ler o texto do Evangelho este Domingo (Mc10, 46-52 - o encontro de Jesus

com o Cego Bartimeu), não posso deixar de me recordar daquela passagem

que, aliás, lemos na passada semana: Mc 10, 36.

No episódio de hoje, um homem cego de quem pouco sabemos, encontra-se à

beira do caminho onde Jesus passa, apercebendo-se disso, ultrapassa a sua

timidez, talvez a sua atitude conformada com o destino que lhe cabia, e grita,

grita pedidndo que Jesus intervenha na sua vida e na sua situação, grita para

que Jesus o liberte da falta de vista, que, como sabemos, está neste texto,

para tudo o que limita, aprisiona, e nos faz dependentes. O cego quer ver! - em

português, costumamos dizer que não há pior cego do que aquele que não

quer ver - mas este quer! Pede apenas a vista que, o que fará com que a sua

condição de vida mude radicalmente.

Mas o autor do Evangelho de Marcos é mais astucioso do que parece à

primeira vista. Ele acaba por estar a descrever o encontro com Jesus. Ele

passa na nossa vida e nos nossos caminhos, claro está, é preciso estar atento

e vencer as nossas cegueiras, para O perceber. Mais ainda, é preciso que nos

dirijamos a Ele, com um único propósito: ver mais claro. Isto significa ter mais

consciência de nós, da nossa situação, dos outros, do Mundo que nos rodeia,

dos horizontes que elegemos para a nossa existência. E aí, pedindo com Fé e

com clareza de espírito, Ele nos dará os meios para que a nossa vida ganhe

nova qualidade, mais côr, mais profundidade, mais horizonte: Senhor, que eu

viva plenamente!

Vamos então ao contraste com Mc 10, 36. O texto diz mais ou menos assim:

Senhor, quando estiveres na Tua glória, permite que eu me sente à Tua

esquerda e, meu irmão à tua direita. Que diferença de perspectiva e de

expectativa. Aqui, a luta pelos primeiros lugares, os próprios interesses; com o

cego, apenas a vontade e requalificar a vida e seguir Jesus. Como Padre, já

com alguns anos de missão, sinto que, nem sempre, conseguimos responder à

expectativa de quem procura a Igreja: é que, em situação ideal, só temos Deus

para oferecer...
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Porque estamos conscientes de que é importante dar vez e voz aos

Jovens da nossa Comunidade, optámos, em 2019, aquando das

eleições para o Conselho da Comunidade, por realizar, pela primeira

vez na nossa Paróquia, uma Assembleia Paroquial de Jovens, como

forma de assegurar que os mais novos tivessem o seu lugar no atual

Conselho Comunitário. 

Passados dois anos e, mais ainda, tendo a Jessica Sebastião, deixado

as funções de representante dos Jovens no Conselho, uma vez que

regressou a Portugal, o Michael Marques (também representante dos

Jovens) preparou uma nova Assembleia.

Esta Assembleia Paroquial de Jovens acontecerá no próximo dia 07

de Novembro, a partir das 15.15h no nosso Centro Comunitário e

terá a seguinte Ordem de Trabalhos: Acolhimento » Revisão de

Atividades e Informações » Eleição do (da) nova representante dos

Jovens no Conselho Comunitário »  Próximas propostas: Noite das

Luzes Advento 2021; Festival granDIOS 2022; JMJ Lisboa 2023 »

Outros assuntos.

Podem participar nesta Assembleia, todos os adolescentes e Jovens

entre os 9 e os 27 anos, com direito de voto, podendo ser eleitos para

representantes no Conselho, aqueles que tiverem completado 16 anos.

Mais informações em: www.bistummainz.de/jugendversammlungen.

Devido a esta estrutura ser, de facto, muito importante para a tomada

de decisões e para a organização das propostas para jovens na nossa

Comunidade, deixamos, naturalmente, um apelo à participação de

todos os jovens e, pedimos à restante Comunidade que nos ajude a

publicitar esta Assembleia.

15.30 - Coro: Ensaio (Centro)

18.30 - Rancho da Comunidade: Ensaio (Centro)

L 1:  Deut 6, 2-6; Sal: Sal 17
L2: Hebr 7, 23-28; Ev: Mc 12, 28-34

25/Out Segunda-feira 

26/Out Terça-Feira Lc 13, 18-21

27/Out Quarta-Feira Lc 13, 22-30

28/Out Quinta-Feira Lc 6, 12-19

29/Out Sexta-Feira Lc 14, 1-6

30/Out Sábado Lc 13, 1-9

31/Out  31º Domingo do Tempo Comum

AGENDA
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Lc 13, 10-17

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

ASSEMBLEIA DE JOVENS

19.30 - Terço do Rosário em Outubro (Centro)

                NB: Atendimento apenas 15.00 -17.00h

Nos próximos dias 1 e 2 de Novembro, a Igreja assinala a Solenidade de

Todos os Santos e a Comemoração dos Fiéis Defuntos. Por dificuldades

de Agenda e de Igreja, celebraremos Eucaristia em Português

apenas no Dia 01 (Solenidade de Todos os Santos) mas incluiremos a

Memória dos nossos Irmãos que partiram e que desejamos recordar.

Será às 17.00h, na Igreja de St. Peter, seguindo o mesmo princípio das

Eucaristias Dominicais.

TODOS OS SANTOS

O Rancho da Comunidade vai reiniciar os seus ensaios semanais a

partir do sábado, dia 30 (aproveitamos para pedir as nossas desculpas

pela data errada que publicámos na última edição). 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! 

RANCHO DA COMUNIDADE

O horário de inverno começa no próximo domingo, dia 31 de outubro

às 02h00, quando os relógios devem ser atrasados uma hora.

Recordamos que a nossa Eucarista passará para as 17.00h, o que

provocará também um acerto nas atividades de domingo à tarde (O

CaFÉ e o Sag Ja, passarão a acontecer também uma hora mais cedo)

EUCARISTIA DOMINICAL

São Simão e São Judas, Apóstolos (Festa)

HOJE É... DIA MUNDIAL DAS MISSÕES

NÃO NOS
CANSEMOS
DE FAZER O
BEM!
Gal 6, 9

Quer apoiar? Mais informações em:
https://www.missio-hilft.de


