
PANORAMA

No dia 2 de fevereiro, a Igreja celebrou o dia mundial
da Vida Religiosa Consagrada, este ano com o tema:
"Irmãos e irmãs para a Missão". não quisemos deixar
de fazer referência à data, até porque nos parece
importante que a Comunidade Paroquial coloque os
consagrados  na sua oração. Transcrevemos um
pequeno excerto de um texto (adaptado) que pode
ser encontrado em https://www.vaticannews.va:
Os Consagrados são os cristãos que entregam sua
vida inteira ao testemunho da Aliança de amor de
Deus com a humanidade mediante o amor salvador
de Jesus Cristo. 

Eles proclamam o Evangelho, antes de tudo, pelo
seu testemunho pessoal de vida conforme o Reino
de Deus, já presente no mundo, mas ainda não
plenamente. São um testemunho de fé em Deus e no
seu reino, único fundamento capaz de levar a preferir
a vida na pobreza, obediência e castidade. São
testemunho da esperança sobrenatural, pois fazem
desde agora a escolha pelos bens sobrenaturais
prometidos, reservados para a vida eterna. São
testemunhas do amor de Deus, por quem entregam
sua vida e por aqueles que Deus ama.

Porquê dia 02 de Fevereiro? Na Apresentação do
Senhor, olhamos para Maria, que consagrou sua vida
inteiramente a Deus e ao seu Filho Jesus. Ela não
vive para si, mas uniu sua vida ao mistério da cruz
salvadora de Jesus.

Na passada semana, tivemos a oportunidade de rezar as Bem-
Aventuranças, que (redescobrimos como novo código de atuação,
poposto pela positiva, por Jesus, que, mais não faz do que revelar as suas
próprias opções de vida).
O texto desta semana, não é menos conhecido, mas, muitas vezes, passa-
nos despercebido que é exacta continuação do Sermão da Montanha.
Referimo-nos a Mateus 5, 13-16 (ver última página), que inclui a célebre
expressão que é convite, desafio e tarefa: "Vós sois o Sal da Terra, Vós
sois a luz do Mundo". Vamos por partes.
Até pelo ambiente gerado pelas leituras de hoje, parece que o
fundamental na Fé Cristã não passa por grandes teorias nem grandes
discursos. A intuição é de Paulo que diz isso mesmo: não vim junto de
vós com palavras eloquentes. A ideia é reforçada na primeira leitura, de
Isaías, em que o autor refere claramente: queres viver de acordo com a
proposta de Deus, queres construir um Mundo Novo? - então, ajuda as
pessoas à tua volta, dá pão a quem tem fome...
Já o tenha afirmado várias vezes, mas importa sublinhar novamente: a fé
cristã não é uma teoria. O Cristianismo é uma proposta prática para a vida,
a partir do Evangelho, o mesmo é dizer, a partir das palavras e ações de
Jesus.
Não é raro cairmos na tentação de reduzir a nossa fé ao cumprimento de
preceitos, a uma realidade privatista (individual e sem implicações
práticas na vida). É tempo de ser e fazer melhor! Que a nossa fé seja
mesmo adesão a Jesus e que as nossas ações sejam reflexo de Deus!

Para além das Palavras
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05 FEV
Domingo

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

             Quintinsstraße 5, 55116 Mainz 

             (próx. Galeria Kaufhof)

06 FEV
Segunda
Mc 6, 53-56

Segunda-feira V do Tempo Comum
Santos Paulo Miki e Companheiros, mártires
18:30h - Academia Muay Thai (Centro) 

07 FEV
Terça

Jo 19, 28-37

Terça-feira V do Tempo Comum
Cinco Chagas do Senhor – FESTA

08 FEV
Quarta

Mc 7, 14-23

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

09 FEV
Quinta

Mc 7, 24-30

Quinta-feira V do Tempo Comum
18h - Save Me_Apoio a Refugiados (Centro)

10 FEV
Sexta

Mc 7, 31-37

Sexta-feira V do Tempo Comum
Dia de Santa Escolástica
12.45h: Mittagstisch_Almoço (Centro)

11 FEV
Sábado
Mc 8, 1-10

Sábado V do Tempo Comum
Dia de Nossa Senhora de Lourdes
15.00h: Atividades Crianças (Centro)

16.00h: Ensaio do Coro (Centro)

12 FEV
Domingo

DOMINGO VI DO TEMPO COMUM
MISSA COM FAMÍLIAS E  CRIANÇAS
10.00h - Eucaristia na Igreja de St. Quintin

                 Quintinsstraße 5, 55116 Mainz 

                 (próx. Galeria Kaufhof)

11.15h - Convívio no Centro Comunitário

Leituras:
L1: Sir 15, 16-21 (15-20); Sal: Sal 118(119)

L2: 1Cor 2, 6-10; Ev: Mt 5, 17-37

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.

Ecos do Conselho

O nosso Conselho Comunitário reuniu na passada
sexta-feira. Aproveitamos a oportunidade para
partlhar algumas informações, mas também desafios,
uma vez que acreditamos que a nossa Comunidade
Cristã é fruto do compromisso e da ação de todos. É
tempo de viver e propôr uma Igreja em que todos os
Batizados se sintam corresponsabilizados na nossa
tarefa fundamental: pelos nossos gestos e palavras,
ser sinal de Deus para o Mundo que nos rodeia e em
que estamos inseridos.
Hoje, de forma especial, queremos dar a conhecer
que estamos a ultimar o calendário litúrgico-pastoral
da nossa Comunidade que poremos à disposicção
dentro de alguns dias. Neste campo, aproveittamos
para avançar que podem colocar na agenda o
regresso da Eucaristia e Procissão das Velas em Maio
(este ano, mesmo no dia 13, Sábado); também a
proposta do dia da Comunidade sofrerá, assim
esperamos, algumas alterações: queremos este ano,
começar a celebrar uma Semana dedicada a Santo
António e à Lingua Portuguesa, que se estenderá de
11 a 18 de Junho; por fim, em Outubro, retomaremos
o hábito das Viagens de Peregrinação, por isso, se
estiver interessado em participar, reserve a primeira
semana de Outubro. 

Agenda da Semana
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Carnaval na Paróquia

No fim de semana de Carnaval teremos duas
oportunidades de convívio. Sábado, os Jovens
apoiados pela Comissão de Festas, propõem festa
com Jantar: Pratos principais: Cozido à Portuguesa
(15 Euros) e Bitoque (12 Euros) - Inscrições até dia 14
na Secretaria. Segunda, a Comissão de festas retoma
a tradição da Feijoada ao meio dia para quem vier ver
o defile de Carnaval na cidade.

Almoço Solidário

Na próxima sexta, teremos mais uma Edição do
Mittagstisch_Almoço Solidário! Como sempre
deixamos um apelo à sua solidariedade. Aceitamos o
seu donativo e o seu voluntariado... como se vê nas
leituras desta semana... queremos passar das palavras
às obras! Contacte-nos! Juntos fazemos a diferença!



Canto de Entrada
Eu quero ser a luz, eu quero ser o Sal, chamaste-me Senhor, e
eu respondo: Eis-me aqui.
Eu quero ser a luz, eu quero ser o Sal, Tu deste-me a vida, e eu
a entrego a Ti.

Este mundo anseia pela paz e a verdade. Uma terra que não
salga um coração que não arde.
Eu quero ser a Luz que as trevas enfrentam, com a força, a
coragem de vencer

À Tua Palavra lançarei minhas redes, sei que estás ao meu
lado e eu quero arriscar por Ti.
Faço-me ao largo, só em Ti eu confio e quando me sentir
cansado é em Teu regaço que descansarei (Bis)

Salmo Responsorial (Sl 111 (112))

Uma luz brilha nas trevas para o justo. Permanece para
sempre o bem que fez.

Ele é correto, generoso e compassivo. Como luz brilha nas
trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo, que
resolve seus negócios com justiça.

Porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança
permanece eternamente! Ele não teme receber notícias más:
confiando em Deus, seu coração está seguro.

Seu coração está tranquilo e nada teme. Ele reparte com os
pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez
e crescerão a sua glória e seu poder.

Domingo V do Tempo Comum - Ano A
A Palavra de Deus deste 5º Domingo do Tempo Comum convida-nos a reflectir sobre o compromisso cristão. Aqueles que foram

interpelados pelo desafio do "Reino" não podem remeter-se a uma vida cómoda e instalada; mas têm de viver de tal forma

comprometidos com a transformação do mundo que se tornem uma luz que brilha na noite do mundo e que aponta no sentido

desse mundo de plenitude que Deus prometeu aos homens - o mundo do "Reino".

No Evangelho, Jesus exorta os seus discípulos a não se instalarem na mediocridade, no comodismo, no "deixa andar"; e pede-

lhes que sejam o sal que dá sabor ao mundo e que testemunha a perenidade e a eternidade do projecto salvador de Deus;

também os exorta a serem uma luz que aponta no sentido das realidades eternas, que vence a escuridão do sofrimento, do

egoísmo, do medo e que conduz ao encontro de um "Reino" de liberdade e de esperança.

A primeira leitura apresenta as condições necessárias para "ser luz": é uma "luz" que ilumina o mundo, não quem cumpre ritos

religiosos estéreis e vazios, mas quem se compromete verdadeiramente com a justiça, com a paz, com a partilha, com a

fraternidade.

A segunda leitura avisa que ser "luz" não é colocar a sua esperança de salvação em esquemas humanos de sabedoria, mas é

identificar-se com Cristo e interiorizar a "loucura da cruz" que é dom da vida. 
www.dehonianos.org/portal/liturgia
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Glória, glória, glória. Glória a Deus nas alturas. E paz na
terra aos homens por Ele amado. (bis)

E paz na terra aos homens por Ele amado. Deus e Pai nos vos
louvamos, adoramos bendizemos, damos gloria vosso nome.
Vossos dons agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo
Unigênito do Pai. Vos de Deus Cordeiro Santo.
Nossas culpas perdoai

Vos que estais junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei
nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vos somente sois o
Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espirito Divino de Deus Pai
no esplendor.

Hino de Louvor

Ato Penitencial

Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de
nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie Eleison
Ó Cristo, que continuais a nos visitar, tem piedade de nós.
Christe, Christe, Christe Eleison
Senhor, que vireis um dia para nos julgar, tem piedade de nós.
Kyrie, Kyrie, Kyrie Eleison

dá pousada aos pobres sem abrigo, leva roupa ao que não
tem que vestir e não voltes as costas ao teu semelhante.
Então a tua luz despontará como a aurora e as tuas feridas não
tardarão a sarar.
Preceder-te-á a tua justiça e seguir-te-á a glória do Senhor.
Então, se chamares, o Senhor responderá, se O invocares, dir-
te-á: "Aqui estou".
Se tirares do meio de ti a opressão, os gestos de ameaça e as
palavras ofensivas, se deres do teu pão ao faminto e matares a
fome ao indigente, a tua luz brilhará na escuridão e a tua noite
será como o meio-dia».
Palavra do Senhor »T.: Graças a Deus.

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos
Coríntios (1Cor 2,1-5)

Quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com
sublimidade de linguagem ou de sabedoria a anunciar-vos o
mistério de Deus. Pensei que, entre vós, não devia saber nada
senão Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado.
Apresentei-me diante de vós cheio de fraqueza e de temor
e a tremer deveras. A minha palavra e a minha pregação não
se basearam na linguagem convincente da sabedoria
humana, mas na poderosa manifestação do Espírito Santo,
para que a vossa fé não se fundasse na sabedoria humana,
mas no poder de Deus.
Palavra do Senhor. » T.: Graças a Deus.

Segunda Leitura

Primeira Leitura

Leitura do Livro do profeta Isaías (Is 58,7-10)

Eis o que diz o Senhor: «Reparte o teu pão com o faminto,
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Segundo Sao
Mateus

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Vós sois o sal da terra.
Mas se ele perder a força, com que há-de salgar-se?
Não serve para nada,
senão para ser lançado fora e pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte;
nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do
alqueire,
mas sobre o candelabro,
onde brilha para todos os que estão em casa.
Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens,
para que, vendo as vossas boas obras,
glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus».
Palavra da Salvação
T.: Glória a Vós Senhor.

Evangelho (Mt 5,13-16)

Aclamação ao Evangelho
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.
Pois eu sou a Luz do mundo. Quem o diz é o Senhor!
E vai ter luz da vida, quem se faz meu seguidor

O trigo depois de crescido logo é colhido e vai tornar-se pão
Nas mãos da mãe mulher se imola, se entrega humilde pra
fermentação. Lição de amor ensina o trigo com seu gesto de
doação. Também quero ser desprendido, pra tornar-me pão
nas mãos do meu Senhor.

Sagrado trigo imolado, depois farinhado e finalmente pão
Sagrado trigo ofertado que será tornado corpo do Senhor
Sagrado trigo imolado, depois farinhado e finalmente pão
Sagrado trigo ofertado que será tornado corpo do Senhor

A uva sem fazer gemido se entrega ao milagre da
transformação. Sob os pés do lavrador sofrido, vai tornar-se
vinho de nobre sabor. Lição de amor ensina a uva com seu
gesto de oblação. Também quero ser desprendido, pra tornar-
me vinho nas mãos do Senhor.

Canto das Ofertas

Entra, a porta está aberta
Senhor, não sou digno
Mas vim te adorar
Entra, a porta está aberta
Quero que comigo
Venhas cear

Entra, senhor Jesus
Em meu coração
Vem inundar meu ser
Com tua presença
Quero sentir o amor
Que nunca tive
Porque não quero ser igual
Quando amanhecer

Canto de Comunhão

Pós Comunhão

Que importa, Senhor,
se é tão longe para mim a praia onde tenho de chegar,
se sobre mim levar pousada a clara luz do teu olhar.
Hoje te peço, Senhor,
para seres a luz que me ilumina
na plenitude da tua luz divina.

Luz terna e suave no meio da noite,
leva-nos mais longe.
Não temos aqui uma morada permanente.
Leva-nos mais longe,
Luz terna e suave no meio da noite.

Esquece, Senhor,
os meus passos mal andados, meu desamor, perdoa os
meus pecados.
Eu sei que vai raiar a madrugada e não me deixarás
abandonado.
Se Tu me dás a mão, Senhor,
meus passos serão firmes no andar.
Leva-me mais longe para a Ti chegar.

Santo
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo. O Céu e a Terra,
proclamam a Vossa glória. Hosana nas alturas.
Bendito é aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana nas
alturas, Hosana

Cordeiro
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende
piedade, tende piedade, tende piedade de nós.
CORDEIRO DE DEUS QUE TIRAIS O PECADO DO MUNDO
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende
piedade, tende piedade, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a
paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz Senhor.

Sou como sou
Para ser feliz tenho um plano de amor
Mas alguém me diz que eu devo dar e eu dou
Eu tenho um amigo que sempre me amou
É Cristo meu Deus que para amar me criou
A sua palavra deu a base da fé
Ao homem deu tudo, a própria vida até
E diz que é preciso a nossa transformação
E que a paz no mundo …

Escuta bem meu irmão
Nem tudo é tristeza,
tens um mundo inteiro cheio de cor
Só necessita que saibas espalhar o amor
Tristezas são o que são,
mas são tela em branco
Tens as tintas e os pincéis na mão
Para pintares nesta vida um quadro melhor

Canto Final


