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CAMINHAR COM JESUS
P.e Rui Barnabé

O Evangelho de hoje (Lc 13, 1-9), coloca-nos já a caminhar com Jesus em
direção a Jerusalém e aos eventos Pascais, que celebraremos dentro de
algumas semanas.
O texto em si, está organizado em duas partes. Na primeira, Jesus põe em
causa a chamada "Doutrina da Retribuição", segundo a qual, os azares da
vida são justificados pelo pecado. Dito de outra forma, aqueles que
passam mal por alguma razão, estão a ser alvo de um castigo divino, por
serem pecadores. Cristo diy claramente que não é assim que Deus
funciona e a nossa própria experiência de vida confirma:todos nós
estamos sujeitos a viver dias mais difíceis, independentemente de termos
fé ou de sermos ótimos cristãos. Isto levanta a questão do mal no Mundo
e do papel de Deus diante desse mal. É uma interrogação que ocupou e
ocupa o grandes pensadores da humanidade, mas é também uma
questão que, decerto, já a todos nos invadiu, quer perante alguma
injustiça, alguma catástrofe natural, alguma doença ou morte
inesperada.
É legítimo colocar a pergunta: se Deus é bom, então porque é que há mal
no mundo? A resposta terá sempre que passar pela tomada de
consciência de que a Criação é limitada. A natureza é limitada, o corpo
humano é limitado, as organizações humans são limitadas. Se
repararmos, aquilo a que chamamos mal, está, a maioria das vezes,
ligado ou à limitação natural (somos seres finitos, frágeis e, à escala do
Universo, minúsculos); ou à limitação do que é ser Pessoa (em tempo de
guerra, percebemos claramente que as injustiças e opressões são
resultado de decisões humanas e não de estratégias divinas).
Não menos legítimo é perguntar: e Deus, onde está Deus? A primeira
leitura de hoje (Ex 3, 1-8a.13-15) responde: Deus está sobretudo com
aqueles que sofrem. Deus não abandona: Ele apresente como aquele que
é, Aquele que está. A presença de Deus é contínua. O Evangelho reforça
até a "paciência" de Deus com a Humanidade.
Não nos deixemos, contudo, enganar. Não é a mesma coisa ser ou não
ser fiel aos caminhos que Deus nos aponta. Não é a mesma coisa ser
justo ou injusto. Na medida em que procuramos desenvolver a nossa vida
segundo os critérios de Deus ficamos mais próximos do divino, isto
significa: mais próximos da realização, da felicidade. Caminhar com
Jesus é construir felicidade para nós e, através de nós, para o Mundo.

QUARESMA
PISTAS...

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.

Nesta terceira Semana da Quaresma, somos convidados a caminhar
com Jesus. A caminhar rumo a Jerusalém, o que significa, ir em direção
à ressurreição, à renovação de vida... também (sobretudo da nossa
própria vida). Depois de, neste espaço, termos deixado pistas de
revisão de vida e de organização de um tempo pessoal de oração (ver
as últimas duas edições desta Newsletter), deixamos uma sugestão de
oração pela paz (a nossa... a do Mundo que nos rodeia):
Senhor Deus de Paz, escutai a nossa súplica!
Tentamos, tantas vezes e durante tantos anos, resolver os nossos
conflitos com as nossas forças e também com as nossas armas; tantos
momentos de hostilidade e escuridão; tanto sangue derramado; tantas
vidas despedaçadas; tantas esperanças sepultadas. Mas os nossos
esforços foram em vão.
Agora, Senhor, ajudai-nos Vós! Dai-nos Vós a paz, ensinai-nos Vós a paz,
guiai-nos Vós para a paz. Abri os nossos olhos e os nossos corações e
dai-nos a coragem de dizer: “nunca mais a guerra”; “com a guerra, tudo
fica destruído!” Infundi em nós a coragem de realizar gestos concretos
para construir a paz. Senhor, Deus de Abraão e dos Profetas, Deus Amor
que nos criastes e chamais a viver como irmãos, dai-nos a força para
sermos cada dia artesãos da paz; dai-nos a capacidade de olhar com
benevolência todos os irmãos que encontramos no nosso caminho.
Tornai-nos disponíveis para ouvir o grito dos nossos cidadãos que nos
pedem para transformar as nossas armas em instrumentos de paz, os
nossos medos em confiança e as nossas tensões em perdão.
Mantende acesa em nós a chama da esperança para efetuar, com
paciente perseverança, opções de diálogo e reconciliação, para que
vença finalmente a paz. E que do coração de todo o homem sejam
banidas estas palavras: divisão, ódio, guerra! Senhor, desarmai a língua e
as mãos, renovai os corações e as mentes, para que a palavra que nos faz
encontrar seja sempre “irmão”, e o estilo da nossa vida se torne: shalom,
paz, salam! Amém.
Papa Francisco / Fonte: www.vatican.va)

Precisamos da sua ajuda!
Deixamos aqui um apelo à solidariedade de todos. Os familiares e
amigos do Sebastião Patrocínio , cidadão portuguès que habitava em
Mainz, fizeram-nos saber das suas dificuldades em conseguir pagar
todas as despesas ligadas ao funeral que aconteceu no passado dia 07
de Março. Assim, o Ofertório da próxima semana será para apoiar esta
família.

Continuamos a receber donativos na Secretaria da
Comunidade, se quiser apoiar esta iniciativa, contacte-nos!

AGENDA
21/Mar Segunda-feira

22/Mar Terça-Feira

Lc 4, 24-30

Mt 18, 21-35

23/Mar Quarta-Feira

Mt 5, 17-19

24/Mar Quinta-Feira

Lc 11, 14-23

25/Mar Sexta-Feira

Lc 1, 26-38

SOLENIDADE - Anunciação do Senhor

26/Mar Sábado

Lc 18, 9-14

16h - Ensaio do Coro

27/Mar Domingo IV da Quaresma
11:30h - Eucaristia, Igreja de St. Quintin:
Quintinsstraße 5, 55116 Mainz "3G"

L 1: Jos 5, 9a. 10-12
L2: 2 Cor 5, 17-21

Sal: 33 (34)
Ev: Lc 15, 1-3. 11-32

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 reserva de
lugar para todas as Missas.
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