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VAIDADE DAS VAIDADES...
P.e Rui Barnabé

A primeira leitura de hoje, retirada do Livro de Cohelet (ou do Eclesiastes nna
versão grega), coloca diante de nós uma reflexão de um membro da
Comunidade (Qahal, em hebraico ou Ecclesia, em grego), acerca do sentido
da vida. Se repararmos bem, esta é uma das questões que sempre tem
ocupado e preocupado a Humanidade, desde os grandes filósofos,
pensadores e teólogos, até às pessoas comuns como nós. Quantas vezes,
damos connosco a pensar no que é que andamos a fazer aqui, na nossa
circunstância e que sentido tem isso, bem como as decisões e os planos que
vamos delineando para a nossa existência?
O tom do livro é pessimista... por isso, é bastante normal que a frase da
primeira leitura que nos fica mais na memória seja "vaidade das vaidades, tudo
é vaidade...". Trata-se de um pôr em questão toda a estrutura e situação em
que vivemos: individualmente, mas também em sociedade... Será que isto a
que chamamos vida tem algum sentido?
Os filósofos existencialistas do século XX colocaram a mesma questão... e,
muitos, chegaram à conclusaão de que a existência não tinha sentido, ou
buscaram sentido para a vida dentro das fronteiras da existência terrrena,
física, como a conhecemos. O autor do livro do Cohelet coloca uma questão
metodológica. Significa que, em primeira linha, para ele, é importante,
sobretudo, que alguém coloque a realidade em questão. As possíveis
respostas passam, assim para segundo plano.
Para nós hoje, fica, pelo menos, esta intuição: é preciso colocar questões, não
aceitar tudo, nem dar tudo por adquirido. Só quem tem a capacidade de
questionar é que chega a verdades maiores a ideias mais clara e clarificadas.
Tantas vezes, vivemos a sucessão dos dias, sem questionar e, talvez até,
esquecendo que opropósoto da nossa existência, na perspectiva cristã, que
vivamos... e vivamos em plenitude. Não basta sobreviver, é preciso viver.
A fé que professamos dá uma nova dimensão à nossa vida. A descoberta de de Deus e
da perspectiva de um Vida que tem as dimensões da eternidade, dá outra profundidade
à nossa existência e influencia, de forma definitiva, as nossas prioridades e, por isso, as
nossas opções. Passmos pois dos interesses terrenos aos bens eternos. Assim,
percebemos melhor porque é que S. Paulo nos fala de uma nova forma de viver desde já
e Jesus nos aconselha, no Evangelho, a acumular tesouros no céu.

NOVIDADES PAROQUIAIS
Para quem nos segue, de forma continuada, percebeu, certamente, que
na últimas semana não temos publicado esta Newsletter. Os mesmes de
Juno e de Julho foram particularmente "acidentados" no que diz
respeito às rotinas paroquiais. Do ponto de vista das celebrações,
conforme puderam comprovar pela nossa página de facebook (a que
aconselhamos
vivamente
a
aderir
em
https://www.facebook.com/com.linguaportuguesamainz), os ritmos das
Eucaristias forma sendo alterados até por causa das atividades em que
nos encontrámos envolvidos.
Chegados ao final deste mês de Julho, os ritmos começam a voltar à
normalidade, claro que, também influenciados por nos encontrarmos
em tempo de férias escolares, o que faz com que muitos membros da
nossa comunidade estejam fora da nossa região.
Além disso, vale também a pena comunicar, agora de forma mais
definitiva e oficial que a nossa equipa de trabalho na Secretaria sofreu
também alterações. Por motivos profissionais, o nosso Secretário
Nelson Calçada deixou, entretanto as suas funções. Fica também aqui
uma palavra de agradecimento pelo trabalho que desenvolveu como
Secretário. Continuará a ser uma cara habitual na nossa Comunidade,
quer pelo disponibilidade que manifestou em contnuar a apoiar a
secretaria de forma voluntária, quer pelo facto de continuar as suas
funções no Coro da Comunidade.
Depois de um processo de negociações com a Diocese, o Nelson foi
substituído, oficialmente, desde o dia 15 de Julho pela nova Secretária
por nós proposta. Trata-se da Joseane Tarantino, até agora envolvida
na preparação para a Primeira Comunhão e na Equipa da Comunicação,
a quem desejamos, naturalmente, o maior sucesso e realização pessoal,
nestas novas funções.
Resta-nos acrescentar que o atendimento Paroquial, bem como o ritmo
das Eucaristias não sofrerá alterações até dia 10 de Agosto. Entretanto,
publicaremos as respetivas adaptações de acordo com o plano de
férias.

BOAS FÉRIAS
Também neste número do Panorama, aproveitamos para desejar boas
férias a todos. Boa viagem a todos os que partem e que o tempo de
descanso seja para os que viajam e para os que ficam, ocasião de
recuperar energias, e até, quem sabe, rever ou planear algo na vida...
colocar questões, conforme nos desafiava o texto de abertura...
Os Grupos Paroquiais encontram-se, entretanto, em férias, com
excepção dos que colaboram diretamente com a Liturgia.
Pa aqueles que viajam entretanto para Portugal, deixamos aqui a
sugestão de participação na Peregrinação do Migrante e Refugiado
que acontecerá no Santuário de Fátima nos próximos dias 12 e 13 de
Agosto. Distribuímos, com esta publicação, o folheto informativo que
nos chegou da Obra Católica Portuguesa das Migrações, organismo da
Conferência Episcopal Portuguesa que apoia os Migrantes (os
Portugueses que estão fora do País e os Estrangeiros que escolhem
Portugal como domicílio).

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
01/Ago Segunda-feira

Mt 14, 13-21

Dia de Santo Afonso Maria de Ligório

02/Ago Terça-Feira

Mt 14, 22-36

03/Ago Quarta-Feira

Mt 15, 21-28

04/Ago Quinta-Feira

Mt 16, 13-23

Dias de São João Maria Vianney

05/Ago Sexta-Feira

Mt 16, 24-28

06/Ago Sábado

Lc 9, 28b-36

Festa da Transfiguração do Senhor
17h - Ensaio do Coro

07/Ago Domingo XIX do Tempo Comum
10h - St. Quintin
Quintinsstraße 5, 55116 Mainz
(próx. Galeria Kaufhof)
L 1: Sab 18, 6-9;
L2: Hebr 11, 1-2. 8-19;

Sal: Sal 32(33)
Ev: Lc 12, 32-48

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
mês em que tem lugar às 11.30h.
A partir do dia 24 de Julho, abolimos,
oficialmente o uso obrigatório de
máscar na Igreja. É naturalmente
possível continuara a usá-la de forma
voluntária, se esse for o desejo dos
participantes nas celebrações.

COMUNIDADE CATÓLICA DE LÍNGUA PORTUGUESA MAINZ
Hintere Bleiche 53, 55116 Mainz | Tel: (06131) 22 76 72
info@pskg-mainz.de | www.pskg-mainz.de | Horários: De Terça a Sexta - Das 15h às 19h

