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Para Deus, não há passado nem futuro, há um eterno presente. Quando Jesus
fala do seu regresso, coloca-o no hoje da sua Igreja. Eis porque, quando
escreve o seu Evangelho, Marcos dirige-se a uma comunidade provada pelas
perseguições, sem dúvida tentada pelo desespero, pela dúvida.
Trata-se, pois, de redizer que Cristo, vitorioso da morte na manhã de Páscoa, é
sempre vitorioso sobre todas as forças do mal. O seu regresso será, então, a
manifestação do seu esplendor e do seu poder amoroso sobre as forças da
morte. Para reavivar a sua esperança, os crentes são convidados a perscrutar
os sinais que fazem ver que o Senhor voltará. A esperança dos cristãos
manifesta-se em cada Eucaristia, quando afirmam que Cristo veio, vem e virá.

Passará o céu e a terra,
mas as minhas palavras não
passarão.
(Mc 13, 31)

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.

ASSEMBLEIA DE JOVENS
No passado Domingo realizámos, como previsto, a nossa Assembleia
Paroquial de Jovens. A primeira nora a destacar é a de que esteve
presente um bom número de participantes, mais do que aqueles que já
participam do projeto "Sag Ja_Diz Sim". Não menos importante foi
também a eleição dos representantes dos Jovens no Conselho da
Comunidade: O Michael Marques foi novamente eleito e cumprirá,
assim um segundo mandato, juntando-se a ele a Carolina Mina.
Além disso, forma também publicitadas algumasnovidades que
marcarão a proposta para e com Jovens na Paróquia. A grande
mudança, prende-se com a lógica de preparação para o Crisma. Em
vez das habituais sessões de preparção feitas da forma tradicional,
propomos que todos os jovens maiores de 14 anos participem do
grupo de jovens (Sag Ja), e façam, deste modo, uma experiência de
Comunidade e de Grupo. Anualmente, teremos uma data proposta para
a celebração do Sacramento do Crisma, onde, aqueles que estiverem
preparados, poderão celebrar a Confirmação da Fé. A mudança de
sistema prende-se com a vontade que temos de mostrar que o Crisma
não é o fim de uma etapa; que não é um prémio; mas que é a
oportunidade para que cada um assuma a sua identidade,
personalidade e missão, na Igreja e no Mundo, como Cristão. Pelo
caminho, o grupo será o local privilegiado de (re)descoberta do que é a
Igreja e qual o sentido da fé... assim, na nossa perspectiva, faz mais
sentido celebrar o Crisma.

AGENDA
15/Nov Segunda-feira

Lc 18, 35-43

16/Nov Terça-Feira

Lc 19, 1-10

17/Nov Quarta-Feira

Lc 19, 11-28

18/Nov Quinta-Feira

Mt 14, 22-33

19/Nov Sexta-Feira

Lc 19, 45-48

Dedicação das Basílicas de São Pedro e de São
Paulo, Apóstolos

CONSELHO COMUNITÁRIO
Também o Conselho da Comunidade teve uma importante reunião esta
semana. Na passada sexta-feira, o encontro contou com a presença do
novo responsável pelas Comundidades de Língua Estrangeira da
Diocese de Mainz, o Assistente Pastoral Johannes Branzen. Foi uma
oportunidade para que ele conhecesse o nosso Conselho e a nossa
Comunidade mas também para ser discutidos alguns assuntos que têm
ocupado o Conselho nos últimos meses: futuro da Comunidade no
Contexto do Caminho Pastoral; questões práticas de fnanciamento e
manutenção; e ainda, local quue permita que a nossa Eucarístia
Dominical regresse aos domingos de manhã.
Johannes Branzen

17.00 - Conselho Comunitário: Reunião (Centro)

20/Nov Sábado

Lc 20, 27-40

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

21/Nov 34º Domingo do Tempo Comum
Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do
Universo

!NOVIDADE!
A partir da próxima semana, e tentando manter sempre o ritmo do
segundo Domingo do Mês, propomos, a partir da Catequese Infantil,
uma Missa diferente, especialmente preparada a pensar nos mais novos.
Em Português Europeu, costuma-se dizer para tudo o que se começa:
"Primeiro estranha-se, depois entranha-se!" Em Português do Brasil, aqui
fica o apelo à participação!

15.30 - Grupo de Jovens "Sag Ja_Diz Sim!"
15.30 - CaFÉ... "2G"
17.00 - Eucaristia, Igreja de St. Peter:
Peterstr. 3, 55116 Mainz.
Aconselhamos pré-inscrição na Secretaria

L 1: Dan 7, 13-14; Sal: Sal 92 (93)
L2: Ap 1, 5-8; Ev: Mc 13, 24-32
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