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À ESCUTA DA PALAVRA...
www.dehonianos.org

"Todo aquele que é da verdade
escuta a minha voz"

Leitura do Livro de Jeremias: “Dias virão, em que cumprirei a promessa que fiz à
casa de Israel e à casa de Judá”. Palavra do Senhor!
Leitura do Evangelho: “Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e, na terra,
angústia entre as nações, aterradas com o rugido e a agitação do mar. Os homens
morrerão de pavor, na expectativa do que vai suceder ao universo”. Palavra do
Senhor!
Na mesma celebração, proclama-se como Palavra do Senhor duas afirmações tão
afastadas uma da outra! Como resolver esta contradição? Primeiro, sendo realistas.
O universo conhece transformações constantes, tremores de terra, erupções
vulcânicas, tsunamis, meteoritos… A sol e as estrelas, um dia, apagar-se-ão. No
fundo, Jesus, com os conhecimentos e a mentalidade da sua época, chama a nossa
atenção para essa realidade: o nosso mundo, um dia, acabará. Não somente o
“nosso” mundo, mas primeiro o “meu” próprio mundo, no dia da minha morte. Jesus
convida-nos a não esquecer o fim de todas as coisas. Diz-nos: “Vigiai”. Vigiai para
que não vos instaleis neste tempo como se ele fosse durar sempre! Mas aí, no
coração da nossa condição mortal, Deus diz-nos uma palavra que não passará. Esta
Palavra é o próprio Jesus.
Começamos hoje um novo ciclo litúrgico. Mas não é um ciclo fechado sobre si
mesmo. Cada ano que passa aproxima-nos do nosso fim terrestre, mas é-nos
dado também como o tempo durante o qual Jesus vem visitar-nos, dar-nos a
sua presença de Ressuscitado. Segundo a bela palavra de Jeremias, oferecenos a nós como “um rebento de justiça”, como a “promessa de felicidade” que
se realizará em plenitude no fim dos tempos. Desde agora, está em acção no
segredo dos corações, como o poder da vida que, secretamente, constrói um
novo ser no seio materno. “Vigiai e orai em todo o tempo”, a fim de estardes
de pé no Dia da sua Vinda na plenitude da Luz.

(Jo 18, 37)

Atenção: dia 03 e dia 11, não
haverá atendimento paroquial

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
29/Nov Segunda-feira

VEM SENHOR JESUS!
A Coroa do Advento é o primeiro anúncio do Natal. E com ela inicia um
novo Ano Litúrgico em nossa Igreja.
Ela é feita com um círculo de folhas verdes, que simboliza a eternidade
e a cor verde representa a esperança e a vida. Muitas vezes a
encontramos entrelaçada por uma fita vermelha, que simboliza o amor
de Deus por nós e também o nosso amor, aguardando o nascimento do
Filho de Deus.
No círculo, sempre teremos quatro velas, que serão acesas uma a cada
domingo do Advento.
As cores das velas podem variar. Podemos encontrar:
- 3 velas roxas e 1 rosa, que são cores próprias do Tempo do Advento.
A cor rosa é do 3 º Domingo, que é o domingo da Alegria.
- ou 4 velas coloridas, elas representam as cores dos Tempos
Litúrgicos: verde, vermelho, roxo e branco.
- ou 4 velas de cores iguais
A luz das velas simboliza a nossa fé que é Jesus, a Luz do mundo, e nos
leva à oração.
No Natal, podemos adicionar uma quinta vela branca até o término do
Tempo Natalino. Ela deve ser colocada ao centro, pois simboliza Jesus,
o centro de nossa vida.
Você e sua família estão se preparando para a chegada do Menino
Jesus?

Texto do Subsídio para o Advento e Natal 2021, da Catequese Fora da Caixinha
Para conhecer mais um pouco, acesse: https://catequeseforadacaixinha.com.br/

CAMINHO PASTORAL
Aproveitamos a data simbólica do início do Ano Litúrgico, para iniciar
uma rubrica em que daremos novidades a respeito do "Pastoraler Weg",
Caminho Pastoral na Diocese de Mainz. Recodamos que se trata de um
processo de reorganização das Paróquias, Comunidades e demais
Lugares de Igreja, iniciado em 2020 e que se estenderá até 2030.
Fazendo o ponto de situação, os últimos dois anos foram oportunidade
para o nosso Arciprestado de Mainz-Cidadedesenvolver um Conceito
Pastoral que foi, entretanto já enviado ao nosso Bispo. do ponto de
vista territorial, a proposta passa por agrupar as atuais paróquias em
quatro grandes espaços pastorais: 1. "Mainz Noroeste“: Budenheim /
Mombach + Gonsenheim + Finthen; 2. "Mainz Sul": Hechtsheim /
Ebersheim + Laubenheim / Weisenau; 3. "Mainz -City": Innenstadt +
Neustadt + Oberstadt; 4. "Mainz Centro“: Zaybachtal + Hartenberg /
Münchfeld + Drais /Lerchenberg; 5. "Mainz-Rhein-Main": AmöneburgKastel / Kostheim + Bischofsheim / Ginsheim / Gustavsburg. Entretanto
foi também desenvolvida uma proposta a partir do Departamento
Diocesano de Pastoral, com a participação das Comunidades de Língua
estrangeira. Faremos eco dessse trabalho na próxima semana.

Mt 8, 5-11

30/Nov Terça-Feira

Mt 4, 18-22

Dia de Santo André, Apóstolo

01/Dez Quarta-Feira

Mt 15, 29-37

02/Dez Quinta-Feira

Mt 7, 21. 24-27

03/Dez Sexta-Feira

Mt 9, 27-31

Dia de São Francisco Xavier - Padroeiro das
Missões

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

04/Dez Sábado

Mt 9, 35 – 10, 1. 6-8

15.00 - Catequese Infantil
16.00 - Coro: Ensaio (Centro)"3G"
18.30 - Rancho da Comunidade (Centro) "2G"

05/Dez

Domingo II do Advento

15.30 - CaFÉ... "2G"
17.00 - Eucaristia, Igreja de St. Peter:
Peterstr. 3, 55116 Mainz. "3G"

Aconselhamos pré-inscrição na Secretaria

L 1: Bar 5, 1-9; Sal: Sal 125 (126)
L2: Filip 1, 4-6. 8-11; Ev: Lc 3, 1-6
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