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Jesus é posto face à Lei e, ao mesmo tempo, face a uma mulher. A Lei é clara: esta
mulher, apanhada em flagrante delito de adultério, deve ser delapidada. Jesus
não rejeita a Lei, pede somente aos escribas e fariseus para a colocar em prática,
com a condição de começarem a ter um olhar sobre a própria vida antes de olhar
a mulher e de a condenar. Os detractores acabam por se condenar a si mesmos e
retiram-se, reconhecendo-se pecadores, a começar pelos mais velhos… Quanto a
Jesus, que não tem pecado, podia lançar a pedra. Não o faz. Ele veio para salvar,
não para condenar. Pedindo à mulher para não voltar a pecar, dá-lhe nova
oportunidade. Para Jesus, ela não é apenas uma mulher adúltera, ela é capaz de
outra coisa. Oferecendo-lhe a sua graça, agraciou também os escribas e os
fariseus, colocando-os num caminho de conversão, eles que tinham aberto os
olhos não somente sobre a mulher, mas sobre si próprios.

QUARESMA
PISTAS...
Nesta quinta Semana da Quaresma, somos convidados a redescobrir o
intenso amor que Deus tem por cada um de nós, um amor que nos
liberta de qualquer tipo de escravidão... Quero tambem eu libertar-me?
O Sacramento da Reconciliação é o meio privilegiado para me sentir
regressando à Casa do Pai...
Confessar-me, deitar para fora, posso fazer sozinho, ou como uns dizem,
directamente a Deus. Fazê-mo-lo muitas vezes na oração mas, receber a
graça, encher o vazio que o pecado deixou, isso tem de me ser dado.
Então, reconciliação, sacramento do perdão, são nomes melhores. Na
parábola do Pai do filho perdido, não é o filho que abraça o pai, é o Pai
que vem abraçar o filho e levá-lo para casa. O filho só cai de joelhos e
confessa a sua desgraça e o seu desejo de mudar. É o abraço do Pai que
o muda.
Há quem pense assim: eu, primeiro, converto-me e depois faço o favor
de me ir confessar e buscar a medalha de bom comportamento. Mas não.
Primeiro desejo mudar – arrependo-me – e compreendo que sozinho
não sou capaz, declaro-o, confesso-me e peço que me seja dada a graça.
Então Deus dá-me o perdão: o dom que me cura e fortalece e orienta. Só
então mudo; só então posso mudar de vida.
Nesta peregrinação, a ordem não é pecado confessado – conversão –
perdão. É antes pecador arrependido – perdão – conversão. Quem o
fizer fica reconciliado, re-encontrado com o seu verdadeiro “eu”, com os
irmãos, com Deus e com a criação …
Fico sempre a pensar naquela frase de S. Paulo (Ef. 3, 20) mais ou menos
assim: não somos capazes de imaginar o que Deus faria de nós se nós
deixássemos.

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
04/Abr Segunda-feira

Jo 4, 43-54

05/Abr Terça-Feira

Jo 5, 1-3a. 5-16

06/Abr Quarta-Feira

Jo 5, 17-30

07/Abr Quinta-Feira

Jo 5, 31-47

08/Abr Sexta-Feira

Jo 7, 1-2. 10. 25-30

P. Vasco de Magalhães, S. J., Reconciliação, desjar mudar e mudar mesmo, em
http://companhiadosfilosofos.blogspot.com/2011/04/reconciliacao-desejar-mudar-e-mudar.html
extracto

GRUPO DE ACÓLITOS
Passadas grande parte das limitações, pelo menos legais que a
Pandemia nos trouxe, aproveitamos este alívio no que diz respeito à Lei
de Contenção do Corona para relançar as atividades do nosso grupo
de Acólitos. É um desejo já amadurecido ao longo de algumas semanas
e eu vamos finalmente concretizar.
Assim, convidamos todas as Crianças e Adolescentes entre os 09 e os
13 anos para um encontro no próximo sábado, a partir das 17.00h, no
Centro Comunitário.
Trata-se da formação de um novo grupo, com uma nova estratégia, que
passa pela inclusão de atividades extra, fora do contexto da
Comunidade, em comunhão com os de acólitos da nossa região.
A Coodenadora do Projeto passa a ser a Mariana Mina, do Grupo de
Jovens, com o apoio do João Fernando, Membro do Conselho
Comunitário e ativo na Equipa de Comunicação.

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

09/Abr Sábado

Jo 7, 40-53

16h - Ensaio do Coro
17h - Acólitos: relançamento de atividades

10/Abr Domingo de Ramos
10h - Eucaristia, Igreja de St. Quintin:
Quintinsstraße 5, 55116 Mainz "3G"

11.30h - Café_convívio

L 1: Is 50,4-7
L2: Filip 2,6-11

Sal: 21 (22)
Ev: Lc 22,14 - 23, 56

Por regra, a Eucaristia Dominical
acontece na Igreja de St. Quintin, em
Mainz, aos Domingos, às 10.00h da
manhã, exceptuando o 4.º Domingo do
mêsem que tem lugar às 11.30h.
A partir do dia 02 de Abril, entra em
vigor na nossa Comunidade a regra
"0G". Isto significa: manutenção do uso
de máscara; abandono de qualquer
regime de pré-inscrição, bem como de
controle nas entradas; abandono das
medidas de distanciamento.
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