
Embarcar, deixar p'ra trás os sonhos certos, 

Arriscar tudo em Ti. 

Abrir asas grandes e deixar que sopres 

E à noite, os dois, trocar estrelas no céu. 

 

Que posso dar a alguém que deu a vida por
mim? 

O que te darei se até a força de dar vem de Ti? 
Falarei de Ti a todos, gritarei que És bom e santo

 
E tudo o mais só cresce junto a Ti. 

Falarei de Ti a todos, gritarei que És bom e santo
 

E tudo o mais só cresce junto a Ti. 
 

(Embarcar - P.e Nuno Tovar de Lemos)

A  Palavra,  evidentemente,  está  no  centro  da  festa  de  Natal,  pois  “a  Palavra  de

Deus  fez-se  carne  e  habitou  entre  nós” .  

Dizemos  “Palavra  do  Senhor” ,  “Palavra  da  salvação”!  Convite  a  anunciar  a

Palavra  de  Deus…  Diz  a  sabedoria  popular  com  razão:  “A  palavra  é  de  prata,

mas  o  silêncio  é  de  oiro” .  Deus,  melhor  do  que  ninguém,  conhece  e  põe  em

prática  este  provérbio!  Quando  envia  a  Palavra  aos  homens,  começa  por  um

silêncio…  

Os  anjos  anunciam,  José  e  Maria  fazem  silêncio…  assim  como  menino  recém-

nascido,  após  os  normais  gritos  do  nascimento…  O  coração  do  Natal  é,  acima

de  tudo,  um  grande  silêncio.  Aparte  o  episódio  dos  12  anos  de  Jesus  na  sua

adolescência,  os  Evangelhos  não  nos  transmitem  qualquer  palavra  de  Jesus

durante  cerca  de  30  anos.  E,  para  terminar,  o  silêncio  de  Jesus  na  cruz…  

E  agora,  hoje,  muitas  vezes  Deus  continua  a  calar-se…  Deus  quer,  antes  de

mais,  dar-nos  o  seu  silêncio,  estabelecer  entre  Ele  e  nós  um  espaço  de

silêncio…  Falamos  demasiado…  Eis  porque  Deus  começa  por  se  calar,  para

que  o  seu  próprio  silêncio  se  torne  mensagem,  convite  a  nos  tornarmos

atentos  à  sua  presença.  Nesta  noite  de  Natal,  procuremos  estar  unidos  ao

silêncio  de  José,  de  Maria  e  de  Jesus.  Assim,  talvez  ouçamos,  nós  também,

no  fundo  do  nosso  coração,  uma  música  muito  doce,  como  um  murmúrio  de

Deus  que  vem  dizer-nos  que,  nesta  noite,  é  dentro  de  nós  que  Ele  quer

nascer!

À ESCUTA DA PALAVRA
www.dehonianos.org -  adaptado

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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NÃO DEIXE PARA REZAR
SOMENTE NO DIA DE NATAL

BOM NATAL!...

L 1:  Ben 3, 3-7.14-17a; Sal: 127 (128)
L2: Col 3, 12-21; Ev: Lc 2, 41-52

20/Dez Segunda-feira 

21/Dez Terça-Feira

22/Dez Quarta-Feira

23/Dez Quinta-Feira Lc 1, 57-66

24/Dez Sexta-Feira

25/Dez Sábado

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

17.00 - Eucaristia, Igreja de St. Peter: 
               Peterstr. 3, 55116 Mainz. "3G"
                   Aconselhamos pré-inscrição na Secretaria 

Lc 1, 39-45

Lc 1, 26-38

Aproveitamos esta edição da nossa Newsletter, para desejar a todos os

membros da Comunidade um ótimo Natal, vivdo na certeza do

nascimento de Jesus nas nossas vidas, nas vidas do que nos rodeiam e

na vida da Humanidade em geral. Do mesmo modo, esperamos que o

Ano Novo que se aproxima seja pleno da Graça de Deus. Muitos de nós

estaremos ainda juntos nas Eucaristias de Natal. àqueles que partem

para passar o Natal ou a Passagem de Ano noutras paragens,

esperamos que viajem bem e regressem em segurança. 

"Que tal fazermos essa maravilhosa experiência nesse tempo? Prepare-

se bem para o Natal por meio da oração e não deixe para rezar somente

no grande dia. Comece antes, comece agora! Reze o Santo Terço em

família, leia na Bíblia as verdadeiras histórias do Natal para seus filhos,

participe bem das Santas Missas durante este tempo, faça uma boa

confissão.

Deixe que a força da oração o guie em direção à gruta de Belém. Ali,

você contemplará o Filho de Deus que se fez um de nós e aprenderá

que o Natal é a oportunidade que a humanidade tem de recordar que o

verdadeiro amor consiste em doar-se até o fim com humildade e

simplicidade. Ali, naquela manjedoura construída pela paz em seu

coração, você poderá admirar o sorriso do Menino Jesus. Diante desse

singelo sorriso, é impossível que a alma humana permaneça sofrendo

na dor e na solidão!

Que possamos repetir a frase de Charles Dickens, um famoso

romancista inglês, escreveu certa vez: “Honrarei o Natal em meu

coração e tentarei conservá-lo durante todo o ano”

Lc 1, 46-56

L 1: Is 62, 1-5; Sal: 88 (89)
L2: Act 13, 16-17. 22-25; Ev: Mt 1, 1-25

17.00 - Eucaristia, Convento Carmelita: 
               Karmeliterstraße 7, 55116 Mainz. "3G"
                   Aconselhamos pré-inscrição na Secretaria 

L 1:  Is 52, 7-10; Sal: 97 (98)
L2: Hb 1, 1-6; Ev: Jo 1, 1-18

17.00 - Eucaristia, Igreja de St. Peter: 
               Peterstr. 3, 55116 Mainz. "3G"
                   Aconselhamos pré-inscrição na Secretaria 

SOLENIDADE DO NATAL DO SENHOR
(Missa da Véspera)

SOLENIDADE DO NATAL DO SENHOR
(Missa do Dia)

26/Dez Domingo

Sagrada Família de Jesus, Maria e José 

Artigo: Como devo me preparar para o Natal? - Canção Nova - 

 https://formacao.cancaonova.com/liturgia/tempo-liturgico/advento/como-devo-me-preparar-para-o-natal/

TOME NOTA
Chamamos a atenção para algumas informações importantes para os

próximos dias. A primeira é a de que a Eucaristia da Véspera Natal,

não será na nossa Igreja habitual, mas no Convento do Carmelo (ver

agenda). Ainda a respeito das nossas Eucaristias, sublinhar que estão

organizadas seguindo o regra "3G", isto significa que podem participar

todos os que estão vacinados (mesmo sem a vacina de reforço), os

recuperados e os testados, sendo que o teste que apresentem terá que

ter sido feito nas últimas 24 horas. Aconselhamos, como sempre, pré-

inscrição na nossa Secretaria. Não se esqueça que, esta semana, não

haverá, naturalmente, atendimento na sexta-feira

https://formacao.cancaonova.com/liturgia/tempo-liturgico/advento/como-devo-me-preparar-para-o-natal/A%20f%C3%A9%20na%20Encarna%C3%A7%C3%A3o%20do%20Filho%20de%20Deus%20segundo%20a%20Igreja

