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A CAMINHO
P.e Rui Barnabé

Como Cristãos, sabemos que a vida é um caminho. Toda a vida,
todas as nossas experiências, todas as nossas circunstâncias.
O Evangelho de hoje coloca diante de nós o desafio: preparai
os caminhos do Senhor. Penso que a grande descoberta para
esta semana pode ser esta mesma de que os caminhos não são
realidades externas a nós. O caminho de que se fala é a nossa
vida porque é através da nossa vida de cristãos que Deus virá
ao Mundo.
Preparai os caminhos do Senhor pode-se relêr como preparar a
vida para que Deus passe e a renove. Costuma-se dizer que o
caminho se faz caminhando e, a partir desta expressão,
juntamos um segundo desafio: no ato de renovar a nossa vida
náo estamos nunca isolados: o prõprio se associa desde já a
essa dinâmica.

"Preparai os caminhos do
Senhor"
(Jo 1, 23)

Atenção: 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.

UM SANTO QUE AJUDAVA
QUEM PRECISAVA
São Nicolau, tornou-se conhecido por seu costume, segundo uma
antiga tradição, de entregar presentes secretos aos pobres e
necessitados, o que lhe valeu ser a figura hoje tão conhecida com os
nomes de "Wheinacthman", "Homem do Natal" ou “Papai Noel”,
bastante comum nos festejos de Natal.
Ele foi educado por uma família
de pais nobres, bons, justos e
honestos. E o seu desejo de
dedicar-se a Deus durante a sua
vida nasceu quando ele ainda
era uma criança. Ele gostava de
ler a Bíblia e saber o que Deus
queria ensinar.
Quando seus pais faleceram, ele
ganhou uma grande herança de
bens e, ao invés de ficar para si
e tornar-se um homem rico
financeiramente, ele cuidou
daqueles bens e os entregou
aos pobres. São Nicolau
representa a bondade, a
caridade, a partilha de nossa
felicidade através dos
presentes.
Ele era bispo da cidade de Mira.

AGENDA
06/Dez Segunda-feira

Lc 5, 17-26

Dia de São Nicolau

07/Dez Terça-Feira

Mt 18, 12-14

08/Dez Quarta-Feira
Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria SOLENIDADE
Padroeira principal de Portugal

L 1: Gen 3, 9-15. 20; Sal: Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4
L2: Ef 1, 3-6.11-12; Ev: Lc 1, 26-38

09/Dez Quinta-Feira

Mt 11, 11-15

10/Dez Sexta-Feira

Mt 11, 16-19

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

"DEIXAI VIR A MIM OS
PEQUENINOS"(Mt 19,14)

Dia de Nossa Senhora do Loreto

Na próxima semana, teremos a Missa com as crianças e suas famílias.
Uma celebração especialmente preparada a pensar nos mais novos.
Fica o convite para que toda a nossa comunidade, traga seus filhos,
netos, sobrinhos, afilhados... Domingo é o Dia do Senhor.
"A maior catequese, é o exemplo da família."

11/Dez Sábado

Mt 17, 10-13

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

12/Dez Domingo III do Advento
Missa com as crianças e suas famílias
15.30 - CaFÉ... "2G"
17.00 - Eucaristia, Igreja de St. Peter:
Peterstr. 3, 55116 Mainz. "3G"

Aconselhamos pré-inscrição na Secretaria

L 1: Sof 3, 14-18a; Sal: Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6
L2: Filip 4, 4-7; Ev: Lc 3, 10-18
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