
PANORAMA

No dia 29 de Janeiro, é assinalado o 70.º Dia Mundial
de Luta contra a Lepra. De há uns anos a esta parte,
temos apoiado a Associação Portuguesa Amigos de
Raoul Follereau com os nossos donativos. Mais uma
vez lançamos o apelo à generosidade de todos.
No próximo domingo, dia 22, à saída da nossa
Eucaristia, o nosso grupo de jovens estará a fazer a
recolha de fundos.

A Associação foi fundada em 20/01/1987 pelos
Missionários Combonianos e tem como inspiração a
vida e obra de Raoul Follereau. Apoia anualmente
dezenas de projectos de prevenção, tratamento e
cura, assim como de reabilitação e reinserção de
milhares de doentes de Lepra/Hanseníase, bem
como projectos de ajuda, acompanhamento e
assistência a pessoas vítimas de exclusão social.
Além disso, por meio de diferentes parcerias em
vários países de lingua portuguesa, contribui para os
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável: irradicar
a pobreza e a fome, promover saúde de qualidade,
apoiar o desenvolvimento de redes de água potável
e saneamento. 

Terminado o Tempo de Advento Natal, regressamos ao, liturgicamente
chamado, Tempo Comum. Isto significa que passaremos as próximas
semanas, até Quarta-Feira de Cinzas, percorrendo os acontecimentos
mais fundamentais da Vida Pública de Jesus, ou seja, os caminhos, os
encontros, as conversas, as pregações, os sinais mais relevantes. E, como
em tudo, começamos pelo início. O Tempo de Advento Natal já incluiu as
passagens mais relevantes, sobretudo do ponto de vista pedagógico, que
se referiam ao tempo da infância de Jesus, por isso, hoje, encontramo-l'O
já adulto no início da Sua Missão.
Com a ajuda do texto segundo São João, o Evangelho que hoje nos é
proposto, coloca diante de nós Jesus e João Batista. É importante
recordar que na secção introdutória de João (Jo 1, 19-3,36), o autor
coloca sempre Jesus no centro de cada cena, como se fosse uma peça de
teatro apresentada em palco, o que vai mudando é o cenário e as
restantes personagens. Objetivo? Através dos diálogos, fazer a
apresentação de Jesus. É o que se passa hoje com João Batista. Muito
relevantes são as palavras que ainda hoje ouvimos em cada Eucaristia
bem antes da Comunhão: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do
Mundo". Nesta apresentação, sobretudo se colocada no contexto da
primeira e até da segunda leitura, fica bem clara a missão e o objetivo da
vinda de Jesus: tirar o pecado!
Que é que isto significa claramente? 
O pecado é visto como tudo o que 
é impedimento na vida da pessoa, 
dito de outra forma tudo o que a 
aprisiona, ou seja, lhe tira a liberdade. 
Jesus é, pois caminho de libertação, 
não mais causa de obrigação. 
Costumo dizer muitas vezes que 
a religião faz bem às pessoas. 
A razão é esta: se aceitamos a aliança 
com o Deus da Vida, somos nós que 
ganhamos vida nova! Se seguimos
os ensinamentos que Jesus nos 
veio trazer, somos nós que 
experimentamos uma brisa 
renovadora na nossa existência.
Faz-nos bem recordar 
que Jesus não é um fardo, 
mas um caminho de libertação!

Liberdade...
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15 JAN
Domingo

DOMINGO II DO TEMPO COMUM 
 10.00h - Eucaristia na Igreja de St. Quintin
                  Quintinsstraße 5, 55116 Mainz 

                  (próx. Galeria Kaufhof)

16 JAN
Segunda
Mc 2, 18-22

Segunda-feira II do Tempo Comum
18:30h - Academia Muay Thai (Centro) 

17 JAN
Terça

Mc 2, 23-28

Terça-feira II do Tempo Comum

 

18 JAN
Quarta
Mc 3, 1-6

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

 

19 JAN
Quinta

Mc 3, 7-12

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

20 JAN
Sexta

Mc 3, 13-19

Sexta-feira II do Tempo Comum

21 JAN
Sábado

Mc 3, 20-21

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

18.00h: Ensaio do Rancho (Centro)

22 JAN
Domingo

DOMINGO III DO TEMPO COMUM
11:30h - Eucaristia na Igreja de St. Quintin

         !Missa com Jovens!
                 Angariação de Fundos APARF         

                 Quintinsstraße 5, 55116 Mainz 

                 (próx. Galeria Kaufhof)

12.45h - Convívio no Centro Comunitário

Leituras:
L1: Is 8,23b-9,3 ; Sal: Sal 26 (27)

L2: 1Cor 1,10-13.17; Ev: Mt 4,12-23

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.

É com alegria que comunicamos à Comunidade que
as nossas Eucaristias dominicais passarão - já a partir
do mês de Fevereiro -  a ser celebradas todos os
domingos às 10.00h da manhã.
Dentro do contexto do novo "Espaço Pastoral" Mainz
City, ainda não está definitivamente claro se
permanecemos na Igreja de St. Quintin ou
regressamos à Antonius-Kapelle, mas a questão do
horário está esclarecida, independentemente do local
que nos for disponibilizado para o futuro. Fiquem
atentos à nossa Newsletter e às redes sociais!

Missa de DomingoAgenda da Semana

Convívio depois da Missa

O Conselho da Comunidade refletiu, na passada
reunião, àcerca do convívio que costumamos
organizar depois das Eucaristias de domingo.
Especialmente devido à Pandemia, o Núcleo de
Festas e Eventos assumiu esta proposta, para facilitar
a organização e a comunicação num tempo marcado
por tantas incertezas, mudanças e adaptações.
A partir do mês de Fevereiro, esta tarefa será
partilhada com os diversos grupos da Comunidade.
Para já, está confirmado que a Academia Muay Thai,
assumirá a animação do Espaço no primeiro
Domingo, o Rancho da Comunidade assumirá o
terceiro e, o Grupo de Jovens estará presente no
quarto domingo do mês, associando a esta presença
a angariação de fundos para as Jornadas Mundiais da
Juventude que já vem fazendo nos últimos meses.

Grupo de Jovens

Ontem mesmo, realizámos um encontro especial do
Grupo de Jovens, aberto aos pais. Foi ocasião para
discutir e acertar estratégias a respeito da Celebração
do Sacramento do Crisma, também da participação
de alguns elementos nas Jornadas Mundiais da
Juventude, bem como de lançar as bases para a
animação do convívio depois da Missa de que
falámos no texto anterior.
Como nem todos estiveram presentes, pedimos aos
que faltaram que contactem o Padre Rui Barnabé para
receberem informações, bem como esclarecerem a
sua disponibilidade para participar nos projetos
ontem discutidos. Aqui fica também o nosso obrigado
aos pais e mães que marcaram presença e
manifestaram, unanimemente, a sua disponibilidade
para se envolverem nas novas estratégias de ação do
grupo.



Dá-nos um coração, grande para amar.
Dá-nos um coração, forte para lutar.

Homens novos criadores da história, construtores da nova
humanidade, homens novos que vivem a existência, como
risco de um longo caminhar!)

Domingo II do Tempo Comum - Ano A

Canto de Entrada

Leitura do Livro de Isaías

Disse-me o Senhor: «Tu és o meu servo, Israel, por quem
manifestarei a minha glória». E agora o Senhor falou-me, Ele
que me formou desde o seio materno, para fazer de mim o seu
servo, a fim de lhe reconduzir Jacob e reunir Israel junto d'Ele.
Eu tenho merecimento aos olhos do Senhor e Deus é a minha
força.
Ele disse-me então: «Não basta que sejas meu servo, para
restaurares as tribos de Jacob e reconduzires os sobreviventes
de Israel. Vou fazer de ti a luz das nações, para que a minha
salvação chegue até aos confins da terra».
Palavra do Senhor.

Primeira Leitura

Eu disse: “Eis que venho, Senhor!” Com prazer
faço a vossa vontade. (2x)

Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu meu
clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em
louvor ao Senhor.

Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus
ouvidos; não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por
nossos pecados.

E então eu vos disse: “Eis que venho!” Sobre mim está escrito
no livro: “Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu
coração vossa lei!”

Boas-novas de vossa justiça anunciei numa grande
assembleia; vós sabeis: não fechei os meus lábios!

Salmo Responsorial

Início da primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos
Coríntios

Irmãos: Paulo, por vontade de Deus escolhido para Apóstolo
de Cristo Jesus e o irmão Sóstenes, à Igreja de Deus que está
em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus,
chamados à santidade, com todos os que invocam, em
qualquer lugar, o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor
deles e nosso: A graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor
Jesus Cristo estejam convosco. Palavra do Senhor.

Segunda Leitura

Noite e dia, longas madrugadas e a semente espera
E o milagre antigo e sempre novo fecunda toda a terra
Do grão morto e pisado, a vida nascerá. Na mesa, eis o pão

Abençoa, oh! Senhor nossa oferta, dai-nos tua paz
E a unidade no teu corpo que se consuma também por nós

Nossas vinhas, com o sol aberto Já estão florindo. E o orvalho,
no silêncio toca, os primeiros frutos e as cores são mais vivas.
Acendem os grãos maduros. Na mesa, eis o vinho

Canto de Ofertas

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São
João

Naquele tempo, João Baptista viu Jesus, que vinha ao seu
encontro, e exclamou: «Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo. Era d'Ele que eu dizia: "Depois de mim virá
um homem, que passou à minha frente, porque existia antes
de mim". Eu não O conhecia, mas para Ele Se manifestar a
Israel é que eu vim baptizar em água». João deu mais este
testemunho: «Eu vi o Espírito Santo descer do Céu como uma
pomba e repousar sobre Ele. Eu não O conhecia, mas quem
me enviou a baptizar em água é que me disse: "Aquele sobre
quem vires o Espírito Santo descer e repousar é que baptiza
no Espírito Santo". Ora eu vi e dou testemunho de que Ele é o
Filho de Deus». Palavra da salvação.

Evangelho

Se Deus disser não Eu aceito
Se Deus disser sim Pra mim tá perfeito
Se Deus não responder Eu vou entender
Que mesmo em silêncio Jamais me deixou só

Que tudo tem o tempo de baixo dos céus
Deus quem fez a promessa Ele quem vai cumprir
Minha ansiedade toda eu depositei em ti
Eu aprendi Que não existe dor Sem proposito

Canto de Comunhão

De todo o mundo para este lugar
Partimos, voamos, chegamos aqui
Com Maria, ensaiamos um sim
Queremos servir, fazer a vontade
Do Pai, nosso Pai
Chamados a ser com Cristo Jesus
Queremos dar, queremos estar
Dispostos ao sim, fazer como a Mãe
Todos vão ouvir a nossa voz
Levantemos os braços, há pressa no ar
Jesus vive e não nos deixa sós
Não mais deixaremos de amar

Canto Final


