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DE VEZ QUANDO, É BOM PARAR...
P.e Rui Barnabé

Estamos a terminar mais um ano. Um ano Litúgico... bem entendido. Um ano vivido
com os constrangimentos da Pandemia, marcado, com certeza, por dificuldades
extra, talvez pela perda de algum familiar ou amigo mais próximo. Não
esqueceremos, certamente, tão depressa, o tempo que já vivemos e,
provavelmente, continuaremos ainda a viver.
Um dos aspetos mais difíceis desta época complicada por que passamos é, na
minha perspetiva, as limitações que temos para reagir e para reagir juntos. Se se
tratasse de outra qualquer catástrofe, o apelo seria o de darmos as mãos para
enfrentar juntos a adversidade. Não é possível... a própria Pandemia obriga ao
afastamento.
É certo que estar junto, não significa, em termos absolutos, estar no mesmo espaço.
Também por isso, até na nossa Comunidade, procurámos estar presentes, através
do mundo digital, mesmo à distância. Sabemos, experimentamos, no entanto, que
não é a mesma coisa. Mais ainda porque somos uma comunidade de migrantes e,
por isso, a grande maioria, experimentou a distância não apenas da Comunidade
Católica em si, que pretende ser um espaço de encontro e uma proposta de
"regresso a casa", mesmo em país estrangeiro; mas (e talvez sobretudo) daqueles
que ama e que ficaram nos países de origem. A distância adensou-se porque a visita
se tornou, por vezes, impossível, e a preocupação foi vivida na ausência física.
Não foi um ano fácil... talvez possamos aproveitar esta semana para rever o que
fomos, sentimos e vivemos no último ano. Porquê esta semana e não no fim de
Dezembro? É que se conseguirmos ligar o ritmo da nossa vida ao ritmo do que,
como Igreja, celebramos, a nossa reflexão transforma-se em oração, porque deixa
de ser um exercício individual para passar a ser um diálogo com Deus. Além da
vantagem de Deus nos poder inspirar novas ideias e perpectivas - o que já seria
ótimo! - no íntimo da nossa consciência, sabemos que nos fala Jesus, o "Cristo", a
Testemunha fiel, o Primogénito dos mortos, o Príncipe dos reis da terra. Mesmo que
nos sintamos enfraquecidos pelo tempo, sabemos que podemos ser fortalecidos
pelo Eterno!

"Todo aquele que é da verdade
escuta a minha voz"
(Jo 18, 37)

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.

AGENDA
22/Nov Segunda-feira

Lc 21, 1-4

Santa Cecília - Padroeira dos Músicos
10.00 - Grupo Reg. L. Portuguesa: Reunião (Centro)

ORANGE DAY
Comemora-se, na próxima quinta-feira, dia 25 de Novembro, Dia
Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres,
instituído em 1999, pela ONU. A data foi escolhida para homenagear as
irmãs Mirabal (Pátria, Minerva e Maria Teresa), assassinadas pela
ditadura de Leônidas Trujillo na República Dominicana. A 25 de
Novembro de 1991 teve início a Campanha Mundial pelos Direitos
Humanos das Mulheres, sob a coordenação do Centro de Liderança
Global da Mulher, que propôs, anualmente, 16 Dias de Ativismo contra
a Violência sobre as Mulheres. Os 16 dias começam no dia 25 de
Novembro e terminam no dia 10 de Dezembro, aniversário da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 1948.
Várias instituições de Mainz vão assinalar a data, iluminando os seus
edifícios de cor de laranja. A nossa Paróquia participará também neste
gesto. Também cada um de nós se pode associar, usando uma peça de
roupa dessa côr ou iluminando as janelas de casa com uma luz laranja.
Durante a tarde, o Movimento das Mulheres Católicas na Alemanha,
desenvolverá uma ação pelas ruas de Mainz, chamando à atenção para
a temática e iluminando vários pontos da cidade. Este grupo apela a
que a que mais mulhres se associem a esta ação: o ponto de encontro
será às15.30h na sede do movimento (em alemão KFD), na Große
Weißgasse 13, em Mainz. mais informações em:
https://bistummainz.de/dekanat/mainz-stadt/aktuell/nachrichten

23/Nov Terça-Feira

Lc 21, 5-11

24/Nov Quarta-Feira

Lc 21, 12-19

14.30 - Reunião de Arciprestado (Weisenau)

25/Nov Quinta-Feira

Lc 21, 20-28

[Dia Internacional para a eliminação da violência
contra as Mulheres - use côr de laranja!]

26/Nov Sexta-Feira

Lc 21, 29-33

17.00 - Conselho Comunitário: Reunião (Centro)"3G"

27/Nov Sábado

Lc 21, 34-36

16.00 - Coro: Ensaio (Centro)"3G"
18.30 - Rancho da Comunidade (Centro) "2G"
20.00 - "Nacht der Lichter" (Christus Kirche)

"NOITE DAS LUZES"
No próximo sábado, a partir das 20.00h, na Christus Kirche (Kaiserstr.
56, 55116 - Mainz) acontece mais uma "Noite das Luzes", em alemão
"Nacht der Lichter". Trata-se de uma proposta das Equipas de Pastoral
com Jovens, Católica e Evangélica, da nossa cidade. Uma hora de
oração em ambiente ecuménico, com textos e cânticos inspirados na
Comunidade de Taizé. Os lugares são limitados, sendo, por isso,
necessário fazer pré-inscrição: pelo telefone 06131-250 520; por mail:
stadtjugendpfarramt.mainz@ekhn.de.
A oração será também transmitida em direto através do canal YouTube:
evjugend.sjpa.mainz, sendo esta transmissão da responsabilidade da
Equipa de Comunicação da nossa Paróquia. Sem dúvida, uma boa
proposta para iniciar o Advento!

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

L 1: Jer 33, 14-16; Sal: Sal 24 (25)
L2: 1 Tes 3, 12 – 4, 2; Ev: Lc 21, 25-28. 34-36
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