
As palavras que hoje te prescrevo
 ficarão gravadas no teu coração

(Deut 6, 6)

Deus nunca se apresenta como concorrente do homem. Seria assim se

disséssemos que é preciso amar Deus ou o próximo. Ora, o escriba que

encontra Jesus diz "amar Deus de todo o coração e amar o seu próximo como

a si mesmo vale mais que todas as oferendas e sacrifícios". Para não se ficar

longe do reino de Deus, basta, pois, amar Deus e o seu próximo. Foi o

testemunho deixado por Jesus: o seu amor pelo Pai levava-o a retirar-se para o

monte para rezar, a erguer os olhos para o céu antes de fazer milagres, mas ao

mesmo tempo ia ao encontro dos doentes, dos excluídos, dos pecadores, das

multidões perdidas como ovelhas sem pastor. E depois, na cruz, vira-se para

seu Pai, mas também para o ladrão crucificado ao seu lado, para Maria e João,

para os verdugos que não sabiam o que faziam, dizia Ele. E não esqueçamos a

palavra de João, que esclarece muito bem o duplo mandamento: aquele que

diz "amo a Deus" e não ama o seu próximo é um mentiroso.

BILHETE DE EVANGELHO
www.dehonianos.org

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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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.

15.00 - Catequese Infantil

16.00 - Coro: Ensaio (Centro)NOVO HORÁRIO
18.30 - Rancho da Comunidade (Centro) "2G"

L 1:  1 Reis 17, 10-16; Sal: Sal 145 (146)
L2: Hebr 9, 24-28; Ev: Mc 12, 38-44

01/Nov Segunda-feira 

02/Nov Terça-Feira

03/Nov Quarta-Feira Lc 14, 25-33

04/Nov Quinta-Feira Lc 15, 1-10

05/Nov Sexta-Feira Lc 16, 1-8

06/Nov Sábado Lc 16, 9-15

07/Nov  32º Domingo do Tempo Comum

AGENDA
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15.15 - Assembleia dos Jovens "2G"
15.30 - CaFÉ... "2G"
17.00 - Eucaristia, Igreja de St. Peter: 
               Peterstr. 3, 55116 Mainz.
                   Aconselhamos pré-inscrição na Secretaria 

ASSEMBLEIA DE JOVENS

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 mês de Novembro é marcado pela personalidade de S. Martinho, que,

como sabemos, é fonte de muitas tradições em Portugal mas também

aqui na Alemanha, onde habitamos. Além disso, Martinho de Tours é o

Padroeiro da nossa Diocese!

Para marcar esta quadra de festa que também nos envolve, propomos a

recuperação de uma tradição bem portuguesa que é o Magusto. Se as

condições pandémicas se mantiverem, acontecerá no sábado, dia 13, a

partir das 20.00h, com possibilidade de Jantar e de, claro, provar uma

castanha assada! Atividade com admissão "2G"

Magusto

L 1:  Ap 7, 2-4. 9-14; Sal: Sal 23 (24)
L2: 1 Jo 3, 1-3; Ev: Mt 5, 1-12a

Solenidade de Todos os Santos

Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos

Caminho Pastoral: Reunião de Ponto de Situação

L 1:  Is 25, 6a.7-9; Sal: Sal 22
L2: 1 Tes 4, 13-18; Ev: Jo 6, 51-58

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

Dia de São Nicolau

Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos

Atendimento Paroquial apenas até às 18.00h
Caminho Pastoral: Assembleia Arciprestal


