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É difícil fazer calar uma multidão. Na descida do monte das Oliveiras, a multidão
de Jerusalém aclama Jesus: “Bendito o que vem, o nosso rei, em nome do
Senhor!” Mas uma multidão pode ser manipulada e acabar por dizer o contrário.
Assim, alguns dias mais tarde, ela gritará: “Morte a este homem! Crucifica-o!”
Jesus não quer calar a multidão que O aclama, porque, se eles se calam, as
pedras falarão! Será um malfeitor, crucificado junto d’Ele, que O reconhecerá
como rei: “Jesus, lembra-Te de mim, quando vieres com a tua realeza”. Será um
centurião, um pagão do exército romano, a fazer um acto de fé: “Realmente este
homem era justo!” As pedras não terão necessidade de gritar, porque estes dois
homens recusaram calar-se: já o Espírito os animava e fazia-lhes dizer a verdade.
Quanto a Jesus, é por ter dito a verdade que é levado à morte. De facto, a verdade
desarranja… O trono que espera este rei é a cruz e a sua coroa será de espinhos:
na fraqueza manifestar-se-á o poder de Deus, o poder do Amor!

SEMANA SANTA
PISTAS...
Nestes últimos dias de Quaresma, propomos que a liturgia do Dmingo
de Ramos a todos nos anime...
Celebrar a paixão e morte de Jesus é abismar-se na contemplação de
um Deus a quem o amor tornou frágil… Por amor, Ele veio ao nosso
encontro, assumiu os nossos limites, experimentou a fome, o sono, o
cansaço, conheceu a mordedura das tentações, tremeu perante a
morte, suou sangue antes de aceitar a vontade do Pai; e, estendido
no chão, esmagado contra a terra, atraiçoado, abandonado,
incompreendido, continuou a amar. Desse amor resultou vida plena,
que Ele quis repartir connosco “até ao fim dos tempos”: esta é a mais
espantosa história de amor que é possível contar; ela é a boa notícia
que enche de alegria o coração dos crentes.
Contemplar a cruz onde se manifesta o amor e a entrega de Jesus
significa assumir a mesma atitude e solidarizar-se com aqueles que
são crucificados neste mundo: os que sofrem violência, os que são
explorados, os que são excluídos, os que são privados de direitos e
de dignidade… Significa denunciar tudo o que gera ódio, divisão,
medo, em termos de estruturas, valores, práticas, ideologias.
Significa evitar que os homens continuem a crucificar outros
homens. Significa aprender com Jesus a entregar a vida por amor…
Viver deste jeito pode conduzir à morte; mas o cristão sabe que amar
como Jesus é viver a partir de um dinâmica que a morte não pode
vencer: o amor gera vida nova e introduz na nossa carne os
dinamismos da ressurreição.
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Fica pois o desafio a participarmos nas Celebrações do Tríduo Pascal,
tempo maior para os Cristãos, que iniciaremos na próxima Quinta-Feira
da Semana Santa. Aproveitemos a pedagogia da Igreja e façamos uma
experiência de oração profunda, de encontro connosco próprios, com
os nossos irmãos e com Deus. Em três dias, teremos a possibilidade de
viver o Evento Pascal, quer dizer: a Instituição da Eucaristia; o porcesso
judicial que levou à Crucifixão, a Morte de Cruz e a Ressurreição. Não
deixemos passar mais uma oportunidade...

GRUPO DE ACÓLITOS
Estava previsto para ontem, sábado dia 09 de Abril, o primeiro encontro
de Acólitos Pós-Pandemia. Devido a problemas na comunicação, não
forma enviados os convites individualizados e, através dos restantes
meios de publicidade, não surgiram candidatos que permitam relançar
o grupo. Faemos uma nova tentativa no dia 14 de Maio, segundo
sábado daquele mês, a partir das 17.00h no Centro da Comunidade.
Esperamos que seja possível, a partir dessa data, relançar este projeto.
Para mais informações contactar a Secretaria da Comunidade.

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

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
11/Abr Segunda-feira

Jo 4, 43-54

12/Abr Terça-Feira

Jo 5, 1-3a. 5-16

13/Abr Quarta-Feira

Jo 5, 17-30

14/Abr Quinta-Feira Santa

Jo 5, 31-47

19h - Eucaristia, Igreja de St. Quintin:
Quintinsstraße 5, 55116 Mainz

15/Abr Sexta-Feira Santa

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

16h - Adoração da Cruz, Igreja St. Quintin:
Quintinsstraße 5, 55116 Mainz
17h - Jovens_Sag Ja!: Encontro

16/Abr Sábado Santo

Jo 7, 40-53

16h - Ensaio do Coro
21h - Eucaristia, Igreja de St. Bernhardt:
Hans-Böckler-Str. 19, 55128 Mainz

17/Abr Domingo de Páscoa 1
10h - Eucaristia, Igreja de St. Quintin:
Quintinsstraße 5, 55116 Mainz

11.30h - Café_convívio
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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