
PANORAMA

A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos é
uma proposta que se realiza desde 1908, sendo,
atualmente, preparada em conjunto pelo Dicastério
para a Promoção da Unidade dos Cristãos (Santa Sé)
e pelo Conselho Mundial de Igrejas. No hemisfério
norte é celebrada de 18 a 25 de Janeiro. Este ano, o
guião de oração foi preparado pelo Conselho de
Igrejas Cristãs do Minnesota nos E.U.A. e desenvolve-
se a partir de Isaías 1, 17: ‘Aprendei a fazer o bem e
procurai a justiça’, alertando para as questões do
racismo e da discriminação. 

No encerramento da semana, 25 de Janeiro, Festa da
conversão de São Paulo, o Papa Francisco celebrará,
como habitualmente, a Oração de Vésperas na Igreja
de São Paulo Fora dos Muros em Roma. A oração
será transmitida em direto, a partir das 17.25h no
Canal  da Rádio Vaticana em Português:
https://www.youtube.com/@VaticanNewsPT.

 

Caso queira saber mais sobre o tema, consulte o
guião completo em: http://www.christianunity.va/.
Poderá encontrar os links diretamente no nosso
Facebook. Veja em www.pskg-mainz.de

O terceiro domingo do tempo comum do ciclo de leituras que seguimos
este ano - Ano A - traz-nos uma oportunidade ótima para refletir àcerca
das nossas motivações para sermos Cristãos.
Começo por sublinhar o texto de Paulo aos Coríntios (segunda leitura),
onde, depois de, na passada semana, o Apóstolo ter recordado que
todos os cristãos, sem exceção, são chamados à Santidade, hoje se
discute o tema da identidade, da pertença, ou até, se quisermos, a
questão dos fundamentos da fé. Parece que existiam divisões naquela
comunidade de Corinto. Uns identificavam-se com Paulo, outros com
Apolo ou com Pedro - será de pensar que os Cristãos começavam a estar
dividos em diversos partidos. Paulo, por seu turno recorda aquilo wque é
óbvio: Todos são de Cristo.
É obvio, porque, nabase da nossa identidade Cristã, recorda o
Evangelho, está um chamamento, uma chamada, da parte de Deus. No
fianl do texto de Mateus, que se refere ao início da pregação de Jesus,
vemos isso mesmo, através do encontro de Jesus com os primeiros
discípulos. O catequista Mateus, coloca em cena Pedro e os restantes
companheiros nas suas tarefas diárias. Jesus passa e chama.
É neste momento que se joga o segundo movimento importante dentro
do contexto da identidade cristã. Os chamados têm que emitir uma
resposta clara. Mateus sublinha isso mesmo, referindo que, deixaram
tudo e seguiram Jesus.
Num tempo em que o individual e pessoal é, claramente sobrevalorizado
sobre os interesses do coletivo, faz-nos bem escutar que os discípulos
prontamente seguiram Jesus. Talvez se hoje Cristo nos chamasse assim
diretamente a resposta dfosse outra. Talvez mais parecida com aquela do
homem rico, também no Evangelho de Mateus: não posso, não sei, não
quero, não tenho tempo...
A nossa civilização foi evoluindo, até do ponto de vista 
tecnológico, com a promessa de que tudo o que inventámos
nos daria mais tempo, mais disponibilidade e tornaria a 
nossa vida mais fácil. É verdade que temos mais conforto...
Não sei se temos mais vida, tenho a certeza 
de que o tempo 
disponível não 
aumentou! Porque é que
nos é tão difícil dedicar 
tempo Àquele que nos deu 
a vida toda? 

Porque estamos aqui?
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22 JAN
Domingo

DOMINGO II DO TEMPO COMUM 
 11.30h - Eucaristia na Igreja de St. Quintin
                  Quintinsstraße 5, 55116 Mainz 

                  (próx. Galeria Kaufhof)

23 JAN
Segunda
Mc 3, 22-30

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

24 JAN
Terça

Mc 3, 31-35

Terça-feira III do Tempo Comum
Dia de São Francisco de Sales

 

25 JAN
Quarta

Mc 16, 15-18

Quarta-feira III do Tempo Comum
Conversão de S. Paulo - FESTA
18:30h - Academia Muay Thai (Centro) 

26 JAN
Quinta

Lc 10, 1-9

Quinta-feira III do Tempo Comum
Dia dos Santos Timóteo e Tito
18:00h - Save Me_Apoio a Refugiados (Centro)

27 JAN
Sexta

Mc 4, 26-34

Sexta-feira III do Tempo Comum

28 JAN
Sábado

Mc 4, 35-41

Sábado III do Tempo Comum
Dia de São Tomás de Aquino
15.00h: Ensaio Coro (Centro)

18.00h: Ensaio do Rancho (Centro)

29 JAN
Domingo

DOMINGO IV DO TEMPO COMUM
10.00h - Eucaristia na Igreja de St. Quintin

                 Quintinsstraße 5, 55116 Mainz 

                 (próx. Galeria Kaufhof)

11.15h - Convívio no Centro Comunitário

Leituras:
L1: Sf 2,3;3,12-13; Sal: Sal 145 (146)

L2: 1Cor 1,26-31; Ev: Mt 5,1-12a

Missa de Domingo

Tome nota: 
A Eucaristia Dominical acontece normalmente às 10.00h. No
segundo domingo do mês propomos uma Eucaristia com
Crianças e, no quarto, com Jovens.
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!

Agenda 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.

2Academia

A Academia  Muay Thai, um grupo da nossa
comunidade que realiza os seus treinos às segundas
e quartas-feiras, vai realizar um jantar de Angariação
de Fundos no próximo dia 04 de Fevereiro. A ação
permitirá dar a conhecer o projeto, bem como
angariar algum dinheiro para a aquisição de
equipamentos. O Jantar, que terá como prato
principal uma feijoada brasileira, acontecerá no
Centro Comunitário e terá um custo de 15 Euros por
participante.
Para facilitar a organização, pedimos que os
interessados façam a sua inscrição na Secretaria da
Comunidade, dentro dos horários de atendimento.

Rancho

O Rancho da Comunidade, que habitualmente
realizava os seus ensaios semanalmente, reorganiza
agora o seu calendário e começa a encontrar-se de
quinze em quinze dias. A reorganização tem efeito a
partir da próxima semana e será reavaliada pela
direção em Junho. Caso deseje juntar-se a este grupo,
contacte-nos!



Canto de Entrada
Somos cidadãos do mundo
que necessita do voo de uma pomba,
que necessita de corações abertos,
que está sedento de água nova.

Por isso estamos aqui, comigo podes contar.
E deixarei as minhas malas de lado
para poder ter abertas as mãos,
e o coração cheio de sol.

Somos cidadãos do mundo
que clama dia e noite a liberdade,
que permanece envolvido nas trevas
da fome, do ódio e da guerra.

Somos cidadãos do mundo
que foi criando como casa de todos,
como lar de uma grande família,
onde todos vivam em paz.

Primeira Leitura

Leitura do Livro de Isaías

Assim como no tempo passado
foi humilhada a terra de Zabulão e de Neftali,
também no futuro será coberto de glória
o caminho do mar, o Além do Jordão, a Galileia dos gentios.
O povo que andava nas trevas viu uma grande luz;
para aqueles que habitavam nas sombras da morte
uma luz se levantou.
Multiplicastes a sua alegria,
aumentastes o seu contentamento.
Rejubilam na vossa presença,
como os que se alegram no tempo da colheita,
como exultam os que repartem despojos.
Vós quebrastes, como no dia de Madiã,
o jugo que pesava sobre o povo,
o madeiro que ele tinha sobre os ombros
e o bastão do opressor.

Salmo Responsorial

Segunda Leitura

Domingo III do Tempo Comum - Ano A

O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da
minha vida.

O Senhor é minha luz e salvação; de quem eu terei medo?
O Senhor é a proteção da minha vida; perante quem eu
tremerei?

Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu
desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida;
saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu
templo.

Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos
viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor!

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos
Coríntios

Irmãos:
Rogo-vos, pelo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que faleis todos a mesma linguagem
e que não haja divisões entre vós,
permanecendo bem unidos,
no mesmo pensar e no mesmo agir.
Eu soube, meus irmãos, pela gente de Cloé,
que há divisões entre vós, que há entre vós quem diga:
«Eu sou de Paulo», «eu de Apolo»,
«eu de Pedro», «eu de Cristo».
Estará Cristo dividido?
Porventura Paulo foi crucificado por vós?
Foi em nome de Paulo que recebestes o Baptismo?
Na verdade, Cristo não me enviou para baptizar,
mas para anunciar o Evangelho;
não, porém, com sabedoria de palavras,
a fim de não desvirtuar a cruz de Cristo.

A liturgia deste domingo apresenta-nos o projecto de salvação e de vida plena que Deus tem para oferecer ao mundo e aos

homens: o projecto do "Reino".

Na primeira leitura, o profeta/poeta Isaías anuncia uma luz que Deus irá fazer brilhar por cima das montanhas da Galileia e que

porá fim às trevas que submergem todos aqueles que estão prisioneiros da morte, da injustiça, do sofrimento, do desespero.

O Evangelho descreve a realização da promessa profética: Jesus é a luz que começa a brilhar na Galileia e propõe aos homens

de toda a terra a Boa Nova da chegada do "Reino". Ao apelo de Jesus, respondem os discípulos: eles serão os primeiros

destinatários da proposta e as testemunhas encarregadas de levar o "Reino" a toda a terra.

A segunda leitura apresenta as vicissitudes de uma comunidade de discípulos, que esqueceram Jesus e a sua proposta. Paulo,

o apóstolo, exorta-os veementemente a redescobrirem os fundamentos da sua fé e dos compromissos assumidos no baptismo.

www.dehonianos.org/portal/liturgia
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Queres saber de que cor
São os sonhos de Deus
Volta a olhar o Mundo
pela primeira vez

Pois o verbo de Deus
acampou entre nós
Pois o verbo de Deus
acampou entre nós

Queres saber o lugar
Da morada de Deus
Volta a olhar o Homem
pela primeira vez (bis)

Queres saber o segredo
Do coração de Deus
Volta a olhar o Amor
pela primeira vez (bis)

Canto de Ofertas

No nascer do dia, na palavra amiga
No pão da seara, fadiga do dia
Nas mãos das crianças, na voz do pastor
Em tudo te encontro Senhor!
Nas mesas redondas, partilhando o pão
Bebendo o teu vinho, cantando união
Nas manhas tingidas, de sonho e de cor
Em tudo te encontro Senhor!

Na esperança que mora, num gesto de amor
Na cor da seara, na alegria, na dor
Nas asas do sonho, comendo o teu pão
Em tudo te encontro, Jesus meu irmão…

Em tudo te encontro, Jesus meu amigo
Nas asas do fogo, na dança do trigo
Na voz de quem chora, na noite que chega
Nas mãos do teu povo rezando…
Em tudo te encontro, meu irmão Jesus
Na força da chuva, nos raios de luz
No barco encalhado, na espuma do mar
Em cada amigo a sonhar!

Canto de Comunhão

Hino da Jornada Mundial da Juventude 2023 em Lisboa

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

Tu que andas à procura de ti
Parte à descoberta, vem ver o que eu vi
Vem conosco, vem olhar para além
Daquilo que fazes e que não te deixa
Sorrir e amar
Não olhes para trás, não digas que não
Ouve o teu coração
E parte, sem medo, nesta missão

Canto Final

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Segundo Sao
Mateus

Quando Jesus ouviu dizer
que João Baptista fora preso,
retirou-Se para a Galileia.
Deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum,
terra à beira-mar, no território de Zabulão e Neftali.
Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara, ao dizer:
«Terra de Zabulão e terra de Neftali,
estrada do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios:
o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz;
para aqueles que habitavam na sombria região da morte,
uma luz se levantou».
Desde então, Jesus começou a pregar:
«Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo».
Caminhando ao longo do mar da Galileia,
viu dois irmãos:
Simão, chamado Pedro, e seu irmão André,
que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores.
Disse-lhes Jesus: «Vinde e segui-Me
e farei de vós pescadores de homens».
Eles deixaram logo as redes e seguiram-n'O.
Um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos:
Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João,
que estavam no barco, na companhia de seu pai Zebedeu,
a consertar as redes.
Jesus chamou-os
e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-n'O.
Depois começou a percorrer toda a Galileia,
ensinando nas sinagogas,
proclamando o Evangelho do reino
e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo.

Evangelho 4

Pós Comunhão

Deus é amor: 
atreve-te a viver por amor.
Deus é amor:
nada há a temer.


