
Tirareis água com alegria das

fontes da salvação.

 Agradecei ao Senhor, invocai o

seu nome;

 anunciai aos povos a grandeza

das suas obras,

 proclamai a todos que o seu

nome é santo.
 

(Is 12, 4)

No Tempo do Advento, há um domingo, onde a Igreja sente, antecipadamente,

a alegria do que vai celebrar – é o 3º domingo, chamado “Domingo Gaudete”,

devido à antífona de entrada da Missa, tirada da carta de São Paulo aos

Filipenses, que é também a segunda leitura: “Alegrai-vos sempre no Senhor” (Fl

4,4). É um imperativo, proporcionado pelo sentido do que celebramos: Cristo

nasceu para nós. Certamente, a grande alegria, insuperável, é a da Páscoa da

Ressurreição. Mas, eis que é possível a Páscoa porque o Filho de Deus nasceu.

De fato, o mistério de Cristo deve ser pensado sempre na totalidade do evento

salvífico: Encarnação – Vida – Igreja – Paixão – Morte – Ressurreição – Dom do

Espírito – Ascensão – Consumação.

A Liturgia de hoje aponta a alegria que deve invadir nossos corações. Sim,

“somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos; postos em apuros, mas
não desesperançados; perseguidos, mas não desamparados; derrubados, mas
não aniquilados” (2Cor 4,8-8).

A alegria de hoje lembra-nos também a alegria do Evangelho ressaltada pelo

Papa Francisco no número 1 da Evangellii Gaudium: "A Alegria do Evangelho
enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus":
deixemos que o encontro com Jesus anime nossos corações: Deus nos ama e

Ele faz morada em nossos corações. Contemplemos a cena do Presépio e

veremos a ternura de Deus se manifestar na fragilidade de uma Criança. 

Francisco até ressaltou que a alegria é o estilo de vida dos santos. Na Exortação

Apostólica Gaudete et exsultate, número 122,  sobre o chamado à santidade no

mundo atual, o Papa diz: “O santo é capaz de viver com alegria e sentido de
humor. Sem perder o realismo, ilumina os outros com um espírito positivo e rico
de esperança. Ser cristão é ‘alegria no Espírito Santo’”. Vivamos na alegria,

vivamos com alegria. Transmitamo-la a todos. Ela traz esperança para a nossa

vida e a de nossos irmãos. Sejamos otimistas. Cristo em nosso meio, é paz,

serenidade, confiança e vida nova. E nunca nos esqueçamos: “Conhecer a
Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber; tê-lo encontrado
foi o melhor que ocorreu em nossas vidas, e fazê-lo conhecido com nossa
palavra e obras é nossa alegria” (CELAM. Documento de Aparecida, n. 29).

DOMINGO DE ALEGRIA
D. Jaime Vieira Rocha,  Arcebispo de Natal  (RN) -  adaptado
Texto original  emhttps://www.cnbb.org.br

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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ADMIRÁVEL SINAL

"DEIXAI VIR A MIM OS
PEQUENINOS"

15.00 - Catequese Infantil

16.00 - Coro: Ensaio (Centro)"3G"

18.30 - Rancho da Comunidade (Centro) "2G"

L 1:  Miq 5, 1-4a; Sal: 79 (80)
L2: Hebr 10, 5-10; Ev: Lc 1, 39-45

13/Dez Segunda-feira 

14/Dez Terça-Feira

15/Dez Quarta-Feira

16/Dez Quinta-Feira Lc 7, 24-30

17/Dez Sexta-Feira Mt 1, 1-17

18/Dez Sábado Mt 1, 18-25

19/Dez Domingo IV do Advento

AGENDA

COMUNIDADE CATÓLICA DE LÍNGUA PORTUGUESA MAINZ
Hintere Bleiche 53, 55116 Mainz  |  Tel: (06131) 22 76 72

info@pskg-mainz.de   |   www.pskg-mainz.de   |   Horários: De Terça a Sexta - Das 15h às 19h

15.30 - CaFÉ... (Centro)"2G"
15.30 - Grupo de Jovens (Centro) "3G"
17.00 - Eucaristia, Igreja de St. Peter: 
               Peterstr. 3, 55116 Mainz. "3G"
                   Aconselhamos pré-inscrição na Secretaria 

Mt 21, 28-32

Mt 21, 23-27

Dia de Santa Luzia

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."

Em 2019, Papa Francisco publicou uma Carta Apostólica intitulada

Admirable signum (“Admirável Sinal“, em latim), que fala sobre o

significado e o valor do presépio.

No documento, ele exorta os fiéis a não permitirem que se enfraqueça o

costume de montar o presépio no Natal, bem como a fazerem com que

ele seja redescoberto e revitalizado nos lugares onde tiver caído em

desuso.

“O  presépio  faz  parte  do  suave  e  exigente  processo  de  transmissão

da  fé.  A  partir  da  infância  e,  depois,  em  cada  idade  da  vida,  ele  nos

educa  para  contemplarmos  Jesus,  sentirmos  o  amor  de  Deus  por

nós,  sentirmos  e  acreditarmos  que  Deus  está  conosco  e  que  nós

estamos  com  Ele,  todos  filhos  e  irmãos,  graças  àquele  Menino  Filho

de  Deus  e  da  Virgem  Maria”.  (Papa  Francisco)

Quem criou o primeiro presépio, foi São Franciso de Assis em 1223.

Que façamos o que nosso Papa pediu, montemos o presépio para

anunciar com alegria, que o Menino Jesus nasceu e está entre nós.

(Mt 19,14)

Lc 7, 19-23

18.30 - Conselho Comunitário (Centro) "3G"


