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ADORAR...
P.e Rui Barnabé

Pedro tomou a palavra e disse: Em verdade, reconheço que Deus não faz
distinção de pessoas, mas em toda nação lhe é agradável aquele que fizer o

que é justo.
Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a Boa-Nova da
paz,

por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos.
Vós sabeis como tudo isso aconteceu na Judeia. Vós sabeis como Deus
ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, como ele andou
fazendo o bem e curando todos os oprimidos.
E nós somos testemunhas de tudo o que fez na terra dos judeus e em
Jerusalém. Eles mataram-no, suspendendo-o num madeiro. Mas Deus o
ressuscitou ao terceiro dia e permitiu que aparecesse a nós , que comemos e
bebemos com ele, depois que ressuscitou.
Cf. Atos dos Apóstolos, 10, 34-41

Transcrevemos o texto completo da segunda leitura de hoje, completando até
com os versículos 29-31, de maneira a que o discurso de Pedro fique
totalmente disponível.
Pedro está na casa de Cornélio, centurião romano, o primeiro não judeu a
converter-se ao Cristianismo e a pedir o Batismo, evento que acontece na
sequência do nosso texto. Trata-se de uma passagem importante, desde logo
por este facto, (uma vez que é a primeira vez que um Apóstolo afirma
claramente que a proposta é para todos sem distinção) mas, se olharmos
atentamente existem mais razões para lhe darmos destaque. Destacámos, um
conjunto de expressões e frases porque se trata, possivelmente de uma
pasagem que reflete o estilo e o conteúdo da comunicação habitual dos
primeiros evangelizadores. Hoje, chamamos este tipo de mensagem de
"Kerigma Primitivo". Significa que estamos perante o núcleo fundamental da
pregação dos primeiros cristãos: Cristo foi enviado pelo Pai, viveu fazendo o
bem, morreu na cruz e, ressuscitou. A síntese está feita, o essencial está dito,
Jesus está apresentado.
Passados 2000 anos, a Igreja tem como função principal continuar este
anúncio, nem menos, nem mais. Nós somos agora, na atualidade, as
testemunhas de tudo o que fez . Perante este anúncio o Mundo pode
escolher, aderir ou não; caso adira, esta opção é selada com o Batismo: o
convertido transforma-se em testemunha e a História continua...
Não tenho palavras para dizer como desejo profundamente que a Igreja seja
"apenas" isto: testemunha de Jesus de Nazaré, o Cristo.

CANTORES DA ESTRELA
Nesta altura do ano, aqui na Alemanha, os
"Sternsinger" costumam ir de casa em casa
deixando uma bênção a todas as famílias.
Entre nós, o Rancho da Comunidade,
costuma cantar as Janeiras com um objetivo
semelhante. Em tempo de pandemia, é mais
difícil levar por diante estas propostas, por
isso, colocamos à disposição de todas as
famílias o tradicional autocolante dos
Sternsinger (CMB 2022), que abençoámos na
Igreja e fazemos acompanhar de uma
pequena oração para que cada família o
coloque na entrada de sua casa. A mesma
oração pode também ser usada a partir do
nosso Facebook, onde foi colocado um vídeo
preparado pela catequese e pelo coro.

ENCONTRO REGIONAL
No domingo, 23 de Janeiro, na Paróquia de St.
Bernhardt em Frankfurt, entre as 9.30h e as 17.00h,
acontecerá o tradicional dia de formação regional
(Dioceses de Limburg, Mainz e Speyer),
interrompido no ano passado por causa da
pandemia. O tema será "Caminhos de Esperança".
Da parte da manhã, detaca-se, uma mesa redonda
com membros das várias comunidades; de tarde,
refletirá connosco o Padre Victor Cecílio, delegado
para a Língua Portuguesa na Alemanha. O dia será
orientado para uma reflexão àcerca do futuro das
nossas Paróquias, num clima de (re)descoberta da
nossa identidade e missão, num eixo de passado,
presente e futuro. A inscrição é gratuita, se desejar
participar, contacte-nos!

PERGUNTAS A UM BATIZADO
"Com a festa do Batismo de Jesus, somos chamados a refletir sobre o
nosso Batismo e o que ele significa em nossa vida cristã. Portanto,
façamos uma profunda reflexão sobre este dom da graça de Deus que
nos foi dado no dia em que recebemos este sacramento.
Ficam aqui algumas perguntas:
1. Você realmente sabe o dia em que foi
batizado?
2. Você celebra o dia do seu batizado?
Por quê?
3. Em que igreja você foi batizado?
4. Você já visitou a igreja em que foi batizado
e lá agradeceu a graça do Batismo?
5. Você estimula sua família a conhecer
o dia do batismo e celebrá-lo com alegria
e fé?
6. Você é padrinho ou madrinha de batismo?
Em caso afirmativo, você realmente ajuda
seu afilhado ou afilhada a conhecer
(Folheto A Missa - Arquidiocese do Rio de Janeiro Jesus Cristo?"
Ano C – no 11 – 9 de janeiro de 2022 )

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
10/Jan Segunda-feira

Mc 1, 14-20

11/Jan Terça-Feira

Mc 1, 21-28

12/Jan Quarta-Feira

Mc 1, 29-39

13/Jan Quinta-Feira

Mc 1, 40-45

14/Jan Sexta-Feira

Mc 2, 1-12

18.15 - Conselho Comunitário (Centro - 3G)

15/Jan Sábado

Mc 2, 13-17

16.00 - Ensaio do Coro (Centro - 3G)

16/Jan Domingo II do Tempo Comum
10.00 - Eucaristia, Igreja de St. Quintin:
Quintinsstraße 5, 55116 Mainz "3G"
15.30(?) - Sag Ja_Jovens - Encontro

L 1: Is 62, 1-5; Sal: 95 (96)
L2: 1 Cor 12, 4-11 ; Ev: Jo 2, 1-11
Por regra, e devido à Pandemia, a
Eucaristia Dominical acontecerá na
Igreja de St. Quintin, em Mainz, aos
Domingos, às 10.00h da manhã,
exceptuando o 4.º Domingo do mês que
passará para as 11.30h. Por segurança,
ou em caso de dúvida, contacte-nos, ou
consulte o nosso site, uma vez que
existirão, com toda a certeza, exceções
a esta regra. Por questões de
organização, aconselhamos préincrição para todas as Missas.
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