
PANORAMA

É dia de Epifania. A palavra vem do grego, do verbo 'faino', que significa
mostrar-se, manfestar-se. Hoje é, pois, o dia em que celebramos uma
MANIFESTAÇÃO. 
É verdade que, já no Evangelho da Noite de Natal, repetido depois no
passado Domingo (Santa Maria, Mãe de Deus), já contemplávamos Jesus
como Filho de Deus a aparecer em pessoa diante dos Pastores que
partiram apressadamente para dar a novidade a todos os seus
conhecidos. No entanto, esta mensagem bem própria dos Evangelhos da
Infância de São Mateus, aparece hoje de forma bem ais vincada e
alargada. Diante de nós aparecem os Magos, a que a tradição entretanto
chamou de Reis. O texto refere apenas que estas personagens etriam visto
uma estrela no Oriente, estrela essa que teriam seguido até chegarem ao
Presépio de Belém.
Claro fica que estes homens não eram Judeus nem viviam ali perto e,
desta forma, o Verbo de Deus que se manifesta, o Menino que é Deus
connosco, é entendido, interpretado como salvador, dador de VIDA
NOVA para TODA A HUMANIDADE. Não fica fechado dentro das fronteiras
da sua cultura, genealogia ou geografia. Deus connsco, significa, assim,
Deus com a Humanidade toda, completa, em todos os tempos:
SALVADOR UNIVERSAL.
Nos últimos dias, começou a ecoar na minha memória, uma música
originalmente em italiano, da autoria do Gen Rosso, que se transformou
em banda sonora para mim, indo e vindo... Partilho a letra:
"Um raio de sol iluminou as nossas vidas e 
revelou o mistério que se vive lá onde, entre 
irmãos existe o amor, e liga a terra ao céu, 
porque, se estamos unidos , Deus está 
entre nós.  E isso vale, isto vale mais
Isto vale mais que um tesouro...
Vale mais que a nossa casa. 
Vale mais que o trabalho, 
vale mais que as obras da humanidade, 
vale bem mais...
que as nossas riquezas, mais que o tempo,
mais que a vontade, mais que o pensamento...
Deus entre nós, vale mais que a nossa vida
Deus entre nós, vale mais que o coração.
É fogo que se alastra, é vento que arrasta, 
é alegria imensa. 
É paz que não nos abandona mais!

Um raio de sol...

A Newsletter  Semanal  da Comunidade Catól ica de
Lingua Portuguesa de Mainz na Alemanha

Hintere Bleiche 53, 55116 Mainz 
Tel: (06131) 22 76 72
info@pskg-mainz.de | www.pskg-mainz.de
Atendimento: terça a sexta, das 15h às 19h.

Nº  432 |  08 DE JANEIRO DE 2023

Quem somos...

Fundada em 1966, a nossa Paróquia já passou por
várias fases. Os logótipos da Comunidade fazem eco
dessas transformações. O primeiro símbolo de que
temos registo já não se refere à Comunidade como
Missão, mas ainda mantém uma clara ligação a
Portugal. 

P . e  R u i  B a r n a b é

Em 2012, adotámos o símbolo da esquerda.
Policromático para sublinhar a diversidade, aberto,
para mostrar o movimento, com um centro inspirado
nas armas da cidade e diocese e duas setas que
remetem para o encontro de culturas. A sigla CCLP
define já claramente a abertura a todos os países
lusófonos.  
Em 2023 introduzimos nesta História uma nova
Imagem, criada exclusivamente para nós pelo
Cleydston"Barba", artista plástico do Rio de Janeiro.
Um Santo António que já se encontra no cabeçalho
desta Newsletter. Santo que queremos tomar como
nosso Padroeiro, por falar Português, por ser o orago
da Capela em que tantas vezes nos reunimos.



08 JAN
Domingo

EPIFANIA DO SENHOR - SOLENIDADE
10.00h - Eucaristia na Igreja de St. Quintin

                  Quintinsstraße 5, 55116 Mainz 

                  (próx. Galeria Kaufhof)

09 JAN
Segunda
Mt 3, 13-17

Batismo do Senhor - FESTA
18:30h - Academia Muay Thai (Centro) 

10 JAN
Terça

Mc 1, 21-28

Terça-feira I do Tempo Comum

 

11 JAN
Quarta

Mc 1, 29-39

Quarta-feira I do Tempo Comum
18:30h - Academia Muay Thai (Centro)

 

12 JAN
Quinta

Mc 1, 40-45

Quinta-feira I do Tempo Comum
18:00h - Save Me_Apoio a Refugiados (Centro)

13 JAN
Sexta

Mc 2, 1-12

Sexta-feira I do Tempo Comum
12:30h - Mittagstisch_Almoço Solidário

(Centro)

14 JAN
Sábado

Mc 2, 13-17

Sábado I do Tempo Comum
15.00h: Ensaio Coro (Centro)

18.00h: Ensaio do Rancho (Centro)

15 JAN
Domingo

DOMINGO II DO TEMPO COMUM
10h - Eucaristia na Igreja de St. Quintin

           Quintinsstraße 5, 55116 Mainz 

           (próx. Galeria Kaufhof)

11.30h - Grupo de Jovens (Centro)

Leituras:
L1: Is 49, 3. 5-6 ; Sal: Sal 39 (40)
L2: 1Cor 1, 1-3; Ev: Jo 1, 29-34

Tome nota: 
A Eucaristia Dominical acontece normalmente às 10.00h,
exceto no 4.º Domingo, que passa para as 11.30h.
O Sacramento da Reconciliação / Aconselhamento
Espiritual, pode ser celebrado às sextas-feiras, no Centro
durante o tempo de Atendimento.
As alterações pontuais são publicitadas nas redes sociais.

Depois da pausa em tempo de Natal, os nossos
grupos e os nossos horários retomam os ritmoss
normais. Foi já assim na passada semana com a
Academia e com o Grupo Save me Mainz (apoio à
integração de refugiados). Ao longo deste fim de
semana, também já retomaram a tividade o Grupo de
Jovens e o projeto com crianças. 
Também o Conselho Comunitário reuniu na passada
sexta-feira. Aproveitamos a oportunidade para bar as
boas-vindas à Andressa Lima, convidada pelo
Conselho para fazer parte deste grémio.
Por fim, acresecentamos que os nossos tempos de
atendimento na secretaria retomam també a
normalidade já nesta semana que começa

RecomeçosAgenda da Semana

Almoço Solidário

Na próxima sexta-feira, dia 13 de Janeiro (a segunda
sexta-feira do mês), teremos mais uma edição do
Mittagstisch_Almoço Solidário. Trata-se deuma
proposta das Igrejas Cristãs no Centro da Cidade, que
permite oferecer uma refeição quente e um tempo de
encontro e de convívio a todos os que vivem mais sós,
mais fragilizados e até marginalizados.
Mais uma vez, deixamos aqui um apelo à sua
generosidade. Precisamos do seu tempo, caso possa
integrar a nossa equipa de voluntárias; agradecemos
o seu donativo, caso possa colaborar financeiramente
com o projeto. 

Terminamos a nossa Caminhada  de Advento
Natal...

 
Deus visita toda a Humanidade!

A manifestação de Deus a todos os povos, que
celebramos hoje na solenidade da Epifania, faz-nos
sentir envolvidos pela luz da sua glória, que orienta

os nossos caminhos na História e no Tempo e
define como prioridade uma presença responsável
e uma administração sustentável daqueles que são
os recursos da nossa Casa Comum que é a Criação.

A Luz de Deus que quer brilhar sobre todo o
Planeta desafia-nos a reencontrá-lo não só na

Natureza criada mas também na Humanidade que
descobrimos como unida por laços de

Fraternidade. Que a Luz de Deus, representada por
esta Estrela seja a nossa guia. Inundados por

tamanha claridade, iluminemos o Mundo. 
 

Oração em casa...
Senhor Jesus, chegaste, bateste à porta de toda a

Criação. Há urgência de novas respostas para
cuidar da nossa Casa Comum, para tranformar a

Humanidade em fraternidade. Confiamos-te o
nosso compromisso e a nossa vontade, para que se

façam novas todas as coisas.


