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A vida retomou o seu ritmo para os apóstolos: reencontram a sua profissão, o seu
barco e as redes, mesmo se a vida já não é como antes. Viram o Ressuscitado, Ele
apareceu-lhes, reconheceram-n’O, o Espírito foi derramado sobre eles, mas a
passagem do ver ao reconhecer não é evidente. João, já diante do túmulo vazio,
viu e acreditou. É necessário o seu acto de fé proclamado – “É o Senhor!” – para
que Pedro se lance à água para a pesca. Encontramos a espontaneidade tão
humana de Pedro e, ao mesmo tempo, a sua espontaneidade de crente. Os
discípulos fazem, nesse dia, a experiência da prodigalidade do amor de Deus: não
conseguem arrastar as redes, dada a quantidade de peixe. Fazem também a
experiência da universalidade da salvação: havia 153 grandes peixes, número
que evoca, segundo S. Jerónimo, todas as espécies de peixes enumerados na
época. É, então, graças a um sinal que os discípulos reconhecem o Ressuscitado.
Jesus Cristo não tem mais necessidade de dizer quem Ele é… Eles sabem que Ele
é o Senhor.

GRUPO DE ACÓLITOS
Esteve previsto para, sábado dia 09 de Abril, o primeiro encontro de
Acólitos Pós-Pandemia. Devido a problemas na comunicação, não
foram enviados os convites individualizados e, através dos restantes
meios de publicidade, não surgiram candidatos que permitam relançar
o grupo. Faremos 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.

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
25/Abr Segunda-feira

Jo 4, 43-54

26/Abr Terça-Feira

Jo 5, 1-3a. 5-16

27/Abr Quarta-Feira

Jo 5, 17-30

28/Abr Quinta-Feira

Jo 5, 31-47

GRUPO DE JOVENS
Depois da pausa em tempo de férias, retomamos os encontros do
Grupo de Jovens já no próximo domingo. O encontro acontecerá, como
habitualmente, na sequència da Eucaristia das 10.00h e está aberto a
todos os jovens maiores de 14 anos. Pensamos estar em condições de
apresentar já neste encontro o plano de atividades para os próximos
meses.

CONSELHO COMUNITÁRIO
O Conselho Comuitário tem tido, nos últimos tempos, algumas
dificuldades em operacionalizar e concretizar a sua função. Esta
situação tem naturalmente preocupado os membros mais ativos deste
grupo de coordenação da acão paroquial, mais ainda no contexto da
segunda fase do "Caminho Pastoral na Diocese de Mainz" que agora se
inicia. Teremos novamente reunião do Conselho na próxiam sexta-feira
e deixamos aqui novamente o apelo à participação de todos os
membros.

29/Abr Sexta-Feira

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

17.30h - Conselho Comunitário

30/Abr Sábado

Jo 7, 40-53

16h - Ensaio do Coro

01/Maio Domingo de Páscoa 3
10h - Eucaristia, Igreja de St. Quintin:
Quintinsstraße 5, 55116 Mainz

11.30h - Café_convívio

DONATIVO

11.30h - Jovens_Sag Ja!: Encontro

Por nos ter sido solicitado apoio pelos familiares e amigos, realizámos,
no passdo dia 27 de Março, um peditório para apoiar nas despesas de
funeral do Sr. Sebastião Tavares Patrocínio. Para conhecimento da
Comunidade, fazemos saber que foram recolhidos 204,35€, entretanto
entregues aos familiares.

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

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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