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Como está feliz, a criança a quem damos a mão! Sente-se em segurança, já não
tem medo, é considerada como uma pessoa. Jesus, na parábola do Bom Pastor,
evoca a ligação que existe entre o verdadeiro pastor e as suas ovelhas. Elas
parecem estar na sua mão porque, diz Ele, “ninguém as arrancará da minha mão”.
Jesus veio tomar a humanidade pela mão para dela cuidar, curar, conduzir,
erguer, numa palavra, “salvar”. Ora, se Ele veio tomar a humanidade pela mão, é
porque o Pai O enviou, como os dois fazem UM, é na mão do Pai que se encontra
a humanidade, e, afirma Jesus, ninguém pode arrancar nada da mão do Pai. Que
segurança para nós! Saber que estamos em segurança na mão de Deus: criandonos e recriando-nos, tal como o oleiro, modela-nos e renova-nos. Perdoando-nos,
tal como o pai do filho pródigo, reconcilia-nos com Ele, connosco mesmos e com
os outros. Guiando-nos, tal como o Bom Pastor, faz-nos caminhar no caminho da
felicidade. Oferecendo-nos a sua vida, tal como o Filho na cruz, faz de nós vivos.

DOMINGO DO BOM PASTOR:
REZAR PELAS VOCAÇÕES...

(texto proposto pelo Secretariado de Animação Vocacional - Diocese de Leiria-Fátima_Portugal)

Senhor, nosso Pai e Criador, Deus da história, da vida e da beleza, do sonho e da
realidade, nósTe pedimos: ensina-nos a tecer e a entrelaçar a nossa história pessoal e
comunitária com os fios do Teu amor!
Senhor Jesus, Mestre e Amigo, reaviva em nós a consciência de sermos povo de irmãos
e irmãs, amado e escolhido para anunciar, testemunhar e semear a Tua paz!
Espírito Santo, força suave de vida, dá-nos a coragem do desassossego, abertura e
docilidade, para escutarmos o chamamento e para vivermos com fidelidade e alegria a
nossa vocação!
A Maria e José pedimos intercessão para que a Igreja e cada uma das suas
comunidades sejam seio fecundo de novas e santas vocações. Ámen!

ORAÇÃO DO TERÇO, EM MAIO

Como de costume, rezaremos comunitariamente o
Terço do Rosário durante todas as sextas-feiras
deste mês de Maio, às 19:30h , no nosso Centro
Comunitário .
O Papa Francisco pede para que rezemos todos os
dias o Terço Mariano, pedindo paz!
Ouçamos a voz do nosso pastor. Rezemos pelo fim
da guerra, como pediu Nossa Senhora em Fátima,
aos três pastorinhos.

GRUPO DE ACÓLITOS
Estamos formando um
novo grupo de acólitos
em nossa Comunidade e
no próximo sábado, dia
14.05.2022 às 17h, no
Centro Comunitário ,
acontecerá o 1 º
Encontro.
Pedimos que todos ajudem nesta missão, compartilhando esta
mensagem, para que ela chegue até às famílias que possuem crianças
entre 9 e 13 anos e já fizeram a Primeira Comunhão.
Vamos juntos evangelizar e deixar os mais jovens vivenciarem de perto
o maior milagre da Santa Missa.

MISSA COM JOVENS
Por motivos de calendário, vemo-nos obrigados a antecipar a Eucaristia
com Jovens deste mês. Acontecerá, assim, já no próximo domingo, às
10.00h da manhã. No dia 22 de Maio prevemos mais dificuldades em
chegar ao Centro da Cidade, uma vez que se trata do dia de RheinlandPfalz. Além disso, uma vaz que a Igreaja de St. Quintin estará ocupada,
celebraremos, provavelmente na Antonius-Kapelle.

MARIENTHAL
No dia 29 de Maio, retomaremos a tradição da Peregrinação Regional
de Língua Portuguesa ao Santuário de Marienthal em Rudesheim. Para
a semana daremos mais detalhes deste evento, mas para que todos se
possam organizar, o programa deste ano deixa de fora a proposta de
caminhada, mas inclui um momento de oração especial às 11.00h no
Santuário, antes da habitual Eucaristia das 12.00h

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
09/Mai Segunda-feira

Jo 10, 1-10

10/Mai Terça-Feira

Jo 10, 22-30

11/Mai Quarta-Feira

Jo 12, 44-50

12/Mai Quinta-Feira

Jo 13, 16-20

13/Mai Sexta-Feira

Lc 11, 27-28

Dia da Virgem Santa Maria do Rosário de Fátima

14/Mai Sábado

Jo 15, 9-17

16h - Ensaio do Coro
17h - Encontro de Acólitos

15/Mai

Domingo de Páscoa 5

10h - Eucaristia, Igreja de St. Quintin:
Quintinsstraße 5, 55116 Mainz

MISSA COM JOVENS

11.30h - Café_convívio

L 1: At 14, 21b-27; Sal: Sal 144 (145)
L2: Ap 21, 1-5a; Ev: Jo 13, 31-33a. 34-35
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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