
PANORAMA

A nossa Caminhada de Quaresma e Páscoa deste
ano, mais uma vez inspirada na proposta da
Arquidiocese de Braga em Portugal, dá sequência, à
proposta de Advento e Natal. Aí, o percurso
apresentado procurou ajudar a viver o mistério da
Incarnação do Verbo, pelo qual Deus se faz homem
em Jesus Cristo. O ciclo litúrgico da Quaresma e
Páscoa é o tempo favorável para deixarmos que a
visita de Deus à nossa humanidade produza os seus
frutos: a conversão e a missão. 

Durante o tempo da Quaresma, vamos fazer um
caminho de maior interioridade, de encontro de cada
um consigo próprio, para perceber os sinais de
conversão que somos chamados a realizar, já que
Deus habita em nós. Por isso, este tempo terá como
imperativo: “Descobre a tua tenda!”. 

Já o tempo da Páscoa será vivido a partir do mote
“Alarga a tua tenda!”, correspondendo ao desafio
evangelizador de revelar o Reino de Deus em
pessoa, Jesus Cristo, nos caminhos percorridos
pelos seus discípulos missionários, uma vez que
habita entre nós.

Neste sétimo Domingo do Tempo Comum, bem às portas da Quaresma
que iniciaremos (também em português), na próxima Quarta-feira de
Cinzas, continuamos a seguir o Evangelho de Mateus, que, na Sequência
do discurso da montanha, continua a dar o tom à litugia.
Se quisessemos eleger apenas um tema para todas as leituras de hoje,
teria que ser o da SANTIDADE. Na verdade, os textos colocam diante de
nós o apelo que é de sempre: ser SANTOS.
Penso que este desafio é, em muitos casos, nos dias de hoje, mal
entendido, ou, pelo menos, não totalmente compreendido. Alguns
identificarão Santidade como algo muito "piedoso" ou "beato", no pior
sentido que estas palavras podem ter. Outros identificarão a santidade
como algo mais do passado do que do presente, uma vez que aqueles
que estão nos altares, são, na sua maioria, pessoas que já viveram há
muitos anos. Outros ainda, poderão pensar que a condicção da
Santidade é algo para uma minoria, ou para gente que tem poderes
especiais, que até é capaz de fazer milagres.
É verdade que os Santos que foram reconhecidos pela Igreja e que são
colocados diante de nós como exemplo de vida, tiveram, na sua
biografia, algum episódio que podemos chamar de milagre, mas não
podemos confundir a prova, com a condição. A Igreja, precisa de provas
(que não apenas milagres) para poder reconhecer a Santidade de
alguém, o que não significa que a Santidade seja uma condição que só
se verifica naqueles que foram vcolocados nos altares.
Santidade significa, nada mais, nada menos, que, participação na
condição divina. Aqueles que estão em comunhão com Deus participam
da Sua Santidade, são espelhos dela no meio do mundo. Ora pelo
Batismo, todos participamos da condição de Deus, sem exceção. O
objetivo é o mesmo para todos: comunhão e identificação com Cristo:
Santidade!

Santidade
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19 FEV
Domingo

DOMINGO VII DO TEMPO COMUM  
10.15h - Eucaristia na Igreja de St. Quintin

                  Quintinsstraße 5, 55116 Mainz 

                  (próx. Galeria Kaufhof)

11.30h - Convívio no Centro Comunitário
                      (dinamiza: Rancho da Comunidade)

20 FEV
Segunda
Mc 9, 14-29

Segunda-feira VII do Tempo Comum
Dia dos Santos Francisco e Jacinta Marto
12h - Centro Aberto: Feijoada de Carnaval

21 FEV
Terça

Mc 9, 30-37

Terça-feira VII do Tempo Comum

22 FEV
Quarta

Mc 8, 22-26

QUARTA-FEIRA DE CINZAS
19h - Eucaristia na Antonius-Kapelle

           Adolf-Kolping-Straße 10, 55116 Mainz

          (ao lado da Römerpassage)

23 FEV
Quinta

Lc 9, 22-25

Quinta-feira depois das Cinzas
18h - Save Me_Apoio a Refugiados (Centro)

18h - Núcleo Comunicação (Online)

18h - Grupo Trabalho Comunidades Língua        

           Estrangeira (Com. Italiana)

24 FEV
Sexta

Mt 9, 14-15

Sexta-feira depois das Cinzas
12.00h: Oração Ecuménica pela Paz (Sé)
18.00h: Cadeia de Oração pela Paz (Carmelitas)

25 FEV
Sábado

Lc 5, 27-32

Sábado depois das Cinzas
09h: Jovens em prepação para a JMJ (BJA)

16h: Ensaio do Coro (Centro)

18h: Ensaio do Rancho da Comunidade

26 FEV
Domingo

DOMINGO I DA QUARESMA
MISSA COM JOVENS
10.00h - Eucaristia na Igreja de St. Quintin

                   Quintinsstraße 5, 55116 Mainz 

                   (próx. Galeria Kaufhof)

11.15h - Convívio no Centro Comunitário
                      (dinamiza: Grupo de Jovens Sag Ja!_Diz Sim!)

Leituras:
L1: Gn 2, 7-9-3,1-7; Sal: Sal 50(51)

L2: Rm 5, 12-19; Ev: Mt 4,1-11

Encontro de Formação

No dia 05 de Março, das 9.30h, às 17.00h, no Mosteiro
Jakobsberg em Ockenheim, o Grupo Regional de
Língua Portuguesa (Limburg, Mainz e Speyer) propõe
um dia (de encontro, de formação, de partilha) a
pensar sobretudo naqueles que dinamizam as
Comunidades, nas suas experiências e expectativas,
na generosidade que tantas vezes demonstram: é
hora de pensar o presente, refletir o passado e
construir o futuro. O método de trabalho assenta em
Mesas Redondas, e Discussão em Plenário, a que se
seguirá a sistematização de intuições para destacar
prioridades atuais. Inscrições na Secretaria até dia
22. Os custos são suportados pela nossa Paróquia. 

Agenda da Semana
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Oração pela Paz
Na próxima sexta-feira, dia 24 de Fevereiro, faz um
ano que a Rússia invadiu a Ucrânia. A data vai ser
assinalada com propostas de oração um pouco por
toda a parte na Europa. Em Mainz, há duas propostas
de oração: às 12.00h, na Sé acontece uma oração
ecuménica, enquanto que às 18.00h, na Igreja dos
Carmelitas, está prevista a oração que integra a
cadeia de oração alemã. Para os que não se puderem
deslocar pessoalmente a um destes lugares, a partir
das 19.30h, será transmitida, via Youtube uma
proposta de oração online. Todas as propostas são,
naturalmente, em Alemão. Além disso, os sinos das
Igrejas vão-se ouvir em sinal de solidariedade também
na sexta-feira, às 12.00h.

Tome nota: 
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.

https://www.google.de/search?sxsrf=AJOqlzVUjqhPjFYFA0B1iucnObisSoCLFA:1676558438989&q=R%C3%B6merpassage&ludocid=1788782413535847338&gsas=1&lsig=AB86z5XQlNv2xWKqEPAFhwg41cYg&sa=X&ved=2ahUKEwi7uM3xopr9AhV9YPEDHa_tCLoQ8G0oAHoECEcQAQ


Canto de Entrada
Aqui me encontro, despido de mim mesmo, tal qual o homem

que busca a dignidade.

Aqui me encontro, no porto da verdade, sentindo o mundo

que perde a felicidade.

Eu quero ver o sol a despontar, ter um sorriso de criança na
inocência e viver a vida é o ideal que me conduz de novo à
infância.

Já não procuro o caminho inseguro, tal qual o homem que

busca a dignidade.

Já encontrei a vontade de viver, este sentido de lutar, esta

vontade de ser.
Salmo Responsorial (Sl 102 (103))
O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso.

Bendize, ó minha alma, ao Senhor e todo o meu ser, seu santo
nome! Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de
nenhum de seus favores!

Pois ele te perdoa toda culpa, e cura toda a tua enfermidade;
da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e
compaixão.

Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda
eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas
faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas.

Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o
seu amor aos que o temem; quanto dista o nascente do
poente, tanto afasta para longe nossos crimes.

Hino de Louvor

Ato Penitencial

Segunda Leitura

Primeira Leitura

Domingo VII do Tempo Comum - Ano A
Hoje a liturgia convida-nos à santidade, à perfeição. Sugere que o "caminho cristão" é um caminho nunca acabado, que exige

de cada homem ou mulher, em cada dia, um compromisso sério e radical (feito de gestos concretos de amor e de partilha) com

a dinâmica do "Reino". Somos, assim, convidados a percorrer o nosso caminho de olhos postos nesse Deus santo que nos

espera no final da viagem.

A primeira leitura que nos é proposta apresenta um apelo veemente à santidade: viver na comunhão com o Deus santo, exige o

ser santo. Na perspectiva do autor do nosso texto, a santidade passa também pelo amor ao próximo.

No Evangelho, Jesus continua a propor aos discípulos, de forma muito concreta, a sua Lei da santidade (no contexto do

"sermão da montanha"). Hoje, Ele pede aos seus que aceitem inverter a lógica da violência e do ódio, pois esse "caminho" só

gera egoísmo, sofrimento e morte; e pede-lhes, também, o amor que não marginaliza nem discrimina ninguém (nem mesmo os

inimigos). É nesse caminho de santidade que se constrói o "Reino".

Na segunda leitura, Paulo convida os cristãos de Corinto - e os cristãos de todos os tempos e lugares - a serem o lugar onde

Deus reside e Se revela aos homens. Para que isso aconteça, eles devem renunciar definitivamente à "sabedoria do mundo" e

devem optar pela "sabedoria de Deus" (que é dom da vida, amor gratuito e total).
www.dehonianos.org/portal/liturgia
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Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória. E paz na terra, aos
homens que amam o Senhor. 

1. Nós Te louvamos e Te bendizemos, Te adoramos e
glorificamos, Te damos graças, Senhor.

2. Senhor Jesus, Filho Unigénito. Senhor Deus, Cordeiro de
Deus, Filho de Deus nosso Pai.

3. Tu que tiras o pecado do mundo, Tu que estás à direita do
Pai, Tem piedade de nós.

4. Só Tu és Santo, só Tu o Senhor, Tu altíssimo, Jesus Cristo,
Na glória de Deus Pai.

A Ti meu Deus, elevo meu coração. Elevo as minhas mãos,

meu olhar, minha voz. A Ti meu Deus, eu quero oferecer meus

passos e meu viver, Meus caminhos meu sofrer

A tua ternura, Senhor, vem-me abraçar. E a tua bondade
infinita, me perdoar.
Vou ser o teu seguidor, e dar-te o meu coração. Eu quero
sentir o calor das tuas mãos.

A Ti meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao

sofredor vou servir e esperar.

Em Ti meu Deus, humildes se alegrarão. Cantando a nova

canção de esperança e de paz.

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos
Coríntios (1Cor 3,16-23)

Irmãos: Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito
de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus,
Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo, e vós sois
esse templo. Ninguém tenha ilusões.
Se alguém entre vós se julga sábio aos olhos do mundo, faça-
se louco, para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste
mundo é loucura diante de Deus, como está escrito:
«Apanharei os sábios na sua própria astúcia». E ainda: «O
Senhor sabe como são vãos os pensamentos dos sábios». Por
isso, ninguém deve gloriar-se nos homens.

Leitura do Livro do Levítico (Lv 19,1-2.17-18)

O Senhor dirigiu-Se a Moisés nestes termos: «Fala a toda a
comunidade dos filhos de Israel e diz-lhes: 'Sede santos,
porque Eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo'.
Não odiarás do íntimo do coração os teus irmãos, mas
corrigirás o teu próximo, para não incorreres em falta por
causa dele. Não te vingarás, nem guardarás rancor contra os
filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Eu sou o Senhor». Palavra do Senhor. » T.: Graças a Deus.



O Senhor esteja convosco. 
T.: Ele está no meio de nós.
+ Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo,
Segundo Sao Mateus. 
T.: Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Ouvistes que foi dito aos antigos:
'Olho por olho e dente por dente'.
Eu, porém, digo-vos:
Não resistais ao homem mau.
Mas se alguém te bater na face direita,
oferece-lhe também a esquerda.
Se alguém quiser levar-te ao tribunal,
para ficar com a tua túnica,
deixa-lhe também o manto.
Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma milha,
acompanha-o durante duas.
Dá a quem te pedir
e não voltes as costas a quem te pede emprestado.
Ouvistes que foi dito:
'Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo'.
Eu, porém, digo-vos:
Amai os vossos inimigos
e orai por aqueles que vos perseguem,
para serdes filhos do vosso Pai que está nos Céus;
pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus
e chover sobre justos e injustos.
Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis?
Não fazem a mesma coisa os publicanos?
E se saudardes apenas os vossos irmãos,
que fazeis de extraordinário?
Não o fazem também os pagãos?
Portanto, sede perfeitos,
como o vosso Pai celeste é perfeito».
Palavra da Salvação
T.: Glória a Vós Senhor.

Evangelho (Mt 5,38-48)

Aclamação ao Evangelho
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia
Ó Senhor, tuas palavras, são espírito e vida. As palavras que
Tu dizes, bem que são de eterna vida!

Senhor eu peço o Teu amor por nós é tão mais fácil conviver.
Com atenção ouvimos Tua voz para podermos aprender.
Oh, Senhor dá-nos Tua graça e luz para podermos caminhar
e carregando esta nossa cruz fica mais facil suportar.

Senhor, ensina-me a viver a dar e receber de Ti o que eu
mereço é tudo o que eu Te peço, para continuar a poder
caminhar para a frente.

Canto das Ofertas
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Santo
Santo, Santo, Santo, dizem todos os anjos. Santo, Santo, Santo

é o Senhor Jesus. Santo, Santo, Santo é quem nos redime.

Porque meu Deus é Santo e a terra cheia de Sua glória está. 

Céu e terra passarão, mas Sua palavra não passará. (2x)

Hosana a Jesus Cristo, Filho de Maria. Bendito o que vem em

nome do Senhor. Santo, santo, santo é quem nos redime.

Porque meu Deus é Santo e a terra cheia de Sua glória está.

Abraço da Paz
Faz a paz escolhe o amor, vai constrói um mundo melhor! 
Abraça os homens: são teus irmãos! Serás feliz na união. (bis)

Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando
para receber suas orações e leva-las a Deus. Então abra o
coração e comece a louvar, sinta o gosto do céu que se
derrama no altar, que um anjo já vem com a benção nas mãos.

Tem anjos voando neste lugar. No meio do povo e em cima
do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei
se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio
de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui.

Quando os anjos passeiam a igreja se alegra. Ela canta, ela
chora, ela ri e congrega. Abala o inferno e dissipa o mal. Sinta o
vento das asas dos anjos agora, Confia irmão pois é a tua hora.
A benção chegou e você vai levar

Canto de Comunhão

Pós Comunhão

É o Meu Corpo: tomai e comei. É o Meu Sangue: tomai e
bebei. Porque Eu sou a Vida, porque Eu sou o Amor. Ó
Senhor faz-nos viver no Teu Amor.

Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar; p´lo
caminho da justiça nos ensina a caminhar.
Quando estamos reunidos e partilhamos Seu pão, Ele nos dá o
Seu amor  e a Sua paz.

Como o Senhor nos amou, jamais alguém pode amar; em tudo
o que nos legou, manifestou o Seu amor; Quem comer a
Minha Carne e beber o Meu Sangue permanecerá em Mim e
Eu nele.

Sempre que este Pão tomais e deste cálice bebeis, até que o
Senhor volte, Sua morte anunciais. Quem tomar indignamente
este santo alimento, será réu do Corpo e Sangue | do Senhor.

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!

Canto Final

Tudo é vosso: Paulo, Apolo e Pedro, o mundo, a vida e a
morte, as coisas presentes e as futuras. Tudo é vosso; mas vós
sois de Cristo, e Cristo é de Deus. 
Palavra do Senhor. » T.: Graças a Deus.

(Oh, Senhor) Dá-me a Tua mão, que eu nunca diga não.
Tu és a minha luz, és Tu quem me conduz até à eternidade
com toda a liberdade para sempre… Oh, Senhor!

Gostava de Te poder ter aqui, tudo seria bem diferente. Dar-Te
a mão e irmos por aí, falar de Ti a toda a gente




