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BOA PÁSCOA!
Foto : Santuário de Fátima em
https://www.fatima.pt

VIDA NOVA!
P.e Rui Barnabé

Os textos de diversas orações da Vigília Pascal, Eucaristia mais
importante do Ano Cristão que ontem celebrámos em Português na
Igreja de St. Bernhardt em Bretzenheim, apontam frequentemente para
uma mensagem básica: terminados os dias de Quaresma, revigoremos a
nossa vida com a Celebração das Festas Pascais; uma vez que Cristo
está vivo e que nisso acreditamos, exteriorizemos a nossa alegria,
testemunhemos as razões da nossa esperança.
Um Cristão deve, como sabemos, dar sempre graças a Deus. A pessoa
Crente sabe que, no fundo no fundo, o alicerce da sua vida e da sua
existência não será outro senão o Deus em acreditamos e colocamos a
nossa confiança. O Tempo Pascal, que se estende durante 50 dias até
ao Dia de Pentecostes será, com certeza, ocasião privilegiada para o
fazermos. Estamos a viver a ocasião propícia para, com realismo, mas
indo além dos pessimismos, que tantas vezes nos deprimem ou
bloqueiam, dar graças ao Deus Vivo, dar graças ao Deus da Vida!
Para um Crente está claro que não há impossíveis e que nenhuma
adversidade é impossível de ultrapassar. Contamos com as nossas
forças e capacidades, como qualquer pessoa, mas existem dois
detalhes que fazem a diferença: além de sabermos que essas
capacidades são, desde logo, dom de Deus, também sabemos que a
vida do Ressuscitado que, em rigor, é também a força do Espírito Santo,
corre nas nossas veias e precorre nas nossa vidas.
Dou o primeiro passo... hoje quero dar graças a Deus pela Vida, pelos
caminhos que Ele me tem indicado... nem sempre fáceis, mas
determinantes para fazer de mim a pessoa que sou hoje! Dou graças
pela família, pelos amigos e por tantas pessoas que dão contorno à
minha existência, que a concretizam. Dou graças a Deus, finalmente,
pelos meus irmãos na Fé, por aqueles que já aderiram a Jesus Cristo e,
por isso, são Cristãos e mostram-no pela forma como amam a Igreja,
estão disponíveis para os outros e vivem com valores e, em tantos
casos, dão vida à Comunidades Cristãs... também entre nós... dou
graças a Deus pelos que constroem a Comunidade.
Desafio para esta semana: fazer este mesmo exercício... que quero
agradecer a Deus?

AVISO IMPORTANTE
Durante esta semana, manteremos apenas uma presença básica nos
Horários de Atendimento, não estando previstas outras atividades, para
além da preparação da Liturgia do próximo Domingo. No próximo
Domingo, apesar de ser o quarto Domingo do mês, a nossa Eucaristia
será, ao contrário do que é costume, às 10.00h, uma vez que a Igreja
estará livre a essa hora, por ser dia de Celebração da Primeira
Comunhão na Paróquia da Sé.

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
Jo 4, 43-54
18/Abr Segunda-feira de Páscoa

19/Abr Terça-Feira

Jo 5, 1-3a. 5-16

20/Abr Quarta-Feira

Jo 5, 17-30

21/Abr Quinta-Feira

Jo 5, 31-47

22/Abr Sexta-Feira

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

23/Abr Sábado

Jo 7, 40-53

16h - Ensaio do Coro

24/Abr Domingo de Páscoa 2
10h - Eucaristia, Igreja de St. Quintin:
Quintinsstraße 5, 55116 Mainz
11.30h - Batismo de T. Saraiva

11.30h - Café_convívio: C. Comunitário
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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