
PANORAMA

A Quaresma é tempo de Caminhada interior... por

isso, DESCOBRE A TUA TENDA! Esta semana,

inspirados no Evangelho (ver página 4), lançamos -te

uma pergunta: Quais são os teus medos?

Vale lembrar que o medo é sempre uma força de

bloqueio. A Fé será um bom antídoto contra o medo,

porque nos dá a confiança de que nunca estamos

sozinhos de que Deus sempre está connoco. Se é

assim, podemos dizer como S. Paulo "Se Deus está

por nós, quem estará contra nós? Ninguém!"

Rezemos durante a semana: 
Mostra-me Senhor quem sou... porque sei que

desejas que seja melhor... Ajuda-me a descobrir

quais são os meus medos, para que, tomando

consciência deles, Te possa pedir que me ajudes a

ultrapassá-los. 

Ajuda-me a sentir a Tua presença e a Tua força

libertadora na minha vida. Dá-me coragem e

perseverança.

Estamos na segunda semana do tempo de Quaresma. Como sempre o
fazemos, mas mais ainda nestes tempos especiais, procuramos deixar aqui
um impulso baseado nas leituras dominicais, cruzando aquelas que são as
intuições que podemos vislumbrar a partir da Palavra de Deus e a
atualidade das nossas vidas.
Hoje, somos convidados a subir com Jesus ao Monte que se apresenta
como lugar de Transfiguração (curioso que este desafio apareça
exactamente no dia em que 51 pessoas das Comunidades Católicas de
Língua Portuguesa da nossa região, sobem o Jakobsberg, para ai
usufruirem de um dia de encontro, partilha e formação - sintonia?
Mas vamos por partes. Estamos na secção do texto de Mateus que
apresenta uma catequese sobre o que é ser discípulo de Jesus (Mt 16, 21 -
20, 34). Nestes capítulos, Jesus começa por fazer um primeiro anúncio da
Paixão, a que se segue um convite claro aos discípulos (aos daquele
tempo, e a nós): 'Toma a tua Cruz e segue-Me.' No caso do grupo dos
Doze, sabemos que este desafio os deixou desanimados. Eles esperavam
que o Messias se apresentasse como um homem todo poderoso, que
pusesse fim a todos os problemas políticos e sociais daquele tempo, que
se impusesse pela força e por todos fosse admirado. Exta expectativa não
encontrou eco no Mestre - o anúncio da Cruz traz um sabor a fracasso...
Talvez aconteça o mesmo connosco... talvez nos fosse mais agradável
pertencer a uma Igreja triunfante e toda poderosa, isenta de pecado e de
mancha. Talveznos fosse mais agradável que ser cristão não significasse
arrgaçar as mangas e trabalhar para que a Comunidade Cristã exista,
aconteça e se desenvolva... é sempre mis fácil encontrar quem se alegre
em receber do que em dar, ou em ser servido do que servir.
Se não me engano, foi o Chanceler Alemão Helmut Kohl que, há uns anos,
dizia que um dos perigos dos países desenvolvidos (também da
alemanha) é que as pessoas se esquecessem que a qualidade de vida e o
bem comum são tarefa e não paenas direito. Ele dizia mesmo que as
pessoas correm o risco de achar que a vida pode ser um 
parque de diversões (sem trabalho, 
sem suor, sem dor, sem esforço). Na 
vida, como na fé, na Sociedade e na 
Igreja, os objetivos são atingidos se 
trabalharmos para eles. 
Queres ser Cristão? Toma a Tua Cruz 
e segue-Me - aprende comigo e segue 
o Meu exemplo... Estar ao serviço sem 
medo das dificuldades!

Faz como Cristo!
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05 MAR
Domingo

DOMINGO II DO TEMPO DA QUARESMA  
10h - Celebração da Palavra na Igreja de St. 
           Quintin - Quintinsstraße 5, 55116 Mainz 
            (próx. Galeria Kaufhof)
11.30h - Convívio no Centro Comunitário
                      (dinamiza: Grupo de Muay Thai)

06 MAR
Segunda
Lc 6, 36-38

Segunda-feira da semana II
17.30 - Preparação dos catequistas para o
encontro de crianças e adolescentes
18.30h - Academia Muay Thai

07 MAR
Terça

Mt 23, 1-12

Terça-feira da semana II

08 MAR
Quarta

Mt 20, 17-28

Quarta-feira da semana II
Dia Internacional da Mulher
18.30h - Academia Muay Thai
20.00h: "Juntos a Caminho" (ver ao lado)

09 MAR
Quinta

Lc 16, 19-31

Quinta-feira da semana II
18.00h - Save Me_Apoio Refugiados (Centro)

10 MAR
Sexta

Mt 21,33-43. 45-46

Sexta-feira da semana II
17:30h - Reunião do Conselho Comunitário

11 MAR
Sábado

Lc 15,1-3.11-32

Sábado da semana II
15.00h  - Encontro de crianças adolescentes
16.00h - Ensaio do Coro (Centro)
18.30h - Ensaio do Rancho (Centro)

12 MAR
Domingo

DOMINGO III DA QUARESMA
MISSA COM AS FAMÍLIAS E AS CRIANÇAS
10.00h - Eucaristia  na Igreja de St. Quintin
                   Quintinsstraße 5, 55116 Mainz 
                   (próx. Galeria Kaufhof)
11.15h - Grupo de Jovens (Centro)
11.15h - Convívio no Centro Comunitário
                      (dinamiza: Crianças e Adolescentes: Famílias)

Leituras:
L1: Ex 17, 3-7; Sal: Sal 94(95)

L2: Rm 5, 1-2. 5-8; Ev: Jo 4, 5-42

Agenda da Semana
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Turquia e Siria: ajude!

Na sequência do Terramoto ocurrido na Síria e na
Turquia, a Conferência Episcopal Alemã pede a todas
as Comunidades e Paróquias que realizem um
ofertório especial em favor destes territórios. Na
Comunicação do Bispo de Limburg, Presidente da
Conferência, pode-se ler que está consciente de que
os últimos anos de Pandemia foram particularmente
difíceis para todos, mas também foram marcados por
gestos de solidariendade sem precendentes. "A
mesma solidariedade devemos ter agora com as
vítimas do Terramoto", escreve. Além disso, pede
ainda que estejamos em comunhão com aqueles
países através da oração, de forma particular pelas
vítimas mortais (cerca de 50.000) e por todos os seus
familiares. 
Este ofertório especial foi decretado para dia 05 de
Março, mas como  nestes casos, faz sentido avisar
com alguma antecedência, fazemos saber que
incluiremos a intenção de oração pelas vítimas na
próxima Eucaristia (12 de Março), enquadrando aí
também o referido ofertório.

Gemeinsam Unterwegs...

...ou, em Português: Juntos a Caminho. A Equipa das
Comunidades do Centro da Cidade convida-nos para
5 Estações ou Momentos de Encontro em Tempo de
Quaresma. Por trás da ideia, está a convicção de que
o Caminho Pastoral em marcha, também se faz de
itinerários de espiritualidade que nos aproximem. A
História do Èxodo dará o mote aos 5 encontros que
constarão de um impulso de oração e um espaço de
conhecimento mútuo para lá das fronteiras das
Comunidades. Os encontros acontecem nas quartas-
feiras de Março, sempre às 20.00h. A próxima estação
será já no dia 08, na Igreja de St. Alban (An der
Goldgrube 44).

No segundo domingo do mês propomos que a Eucaristia seja 
 mais voltada para as Crianças e, no quarto, para os 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.

Conhecer, entender, prevenir

O assim chamado "EVV-Studie - Erfahren, Verstehen,
Vorsorgen" (Conhecer, Entender, Prevenir) foi
desenvolvido desde 2019 pelo Advogado Ulrich
Weber  a pedido da Diocese de Mainz. A
apresentação dos resultados aconteceu no passado
dia 03 de Março. Este trabalho, realizado de forma
independente, versa sobre casos de abuso sexual que
envolvam colaboradores da Diocese, especialmente
sacerdotes, desde 1945 até hoje. 
Dada a relevância do tema a Diocese de Mainz
traduziu para várias línguas (e também para
Português) um documento descritivo e explicativo do
estudo realizado, bem como um flyer com os
procedimentos a tomar, caso seja necessário
aconselhamento ou se justifique a realização de uma
denúncia. Estes documentos estão disponíveis na
nossa Secretaria e podem também ser consultados
em https://bistummainz.de/organisation/



Salmo Responsorial (Sl 32 (33))
Refrão 1: Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia.

Refrão 2: Desça sobre nós a vossa misericórdia, porque em
Vós esperamos, Senhor.

A palavra do Senhor é recta, na fidelidade nascem as suas
obras. Ele ama a justiça e a rectidão: a terra está cheia da
bondade do Senhor.

Os olhos do Senhor estão voltados para os que O temem, para
os que esperam na sua bondade, para libertar da morte as
suas almas e os alimentar no tempo da fome.

A nossa alma espera o Senhor: Ele é o nosso amparo e
protector. Venha sobre nós a vossa bondade, porque em Vós
esperamos, Senhor.

Segunda Leitura

Primeira Leitura

Domingo II do Tempo da Quaresma - Ano A
No segundo Domingo da Quaresma, a Palavra de Deus define o caminho que o verdadeiro discípulo deve seguir: é o

caminho da escuta atenta de Deus e dos seus projectos, da obediência total e radical aos planos do Pai.

O Evangelho relata a transfiguração de Jesus. Recorrendo a elementos simbólicos do Antigo Testamento, o autor

apresenta-nos uma catequese sobre Jesus, o Filho amado de Deus, que vai concretizar o seu projecto libertador em

favor dos homens através do dom da vida. Aos discípulos, desanimados e assustados, Jesus diz: o caminho do dom

da vida não conduz ao fracasso, mas à vida plena e definitiva. Segui-o, vós também.

Na primeira leitura apresenta-se a figura de Abraão. Abraão é o homem de fé, que vive numa constante escuta de

Deus, que sabe ler os seus sinais, que aceita os apelos de Deus e que lhes responde com a obediência total e com a

entrega confiada. Nesta perspectiva, ele é o modelo do crente que percebe o projecto de Deus e o segue de todo o

coração.

Na segunda leitura, há um apelo aos seguidores de Jesus, no sentido de que sejam, de forma verdadeira,

empenhada e coerente, as testemunhas do projecto de Deus no mundo. Nada - muito menos o medo, o comodismo

e a instalação - pode distrair o discípulo dessa responsabilidade.
www.dehonianos.org/portal/liturgia
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Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a
Timóteo (2 Tim 1,8b-10)

Caríssimo:
Sofre comigo pelo Evangelho, apoiado na força de Deus.
Ele salvou-nos e chamou-nos à santidade, não em virtude das
nossas obras, mas do seu próprio desígnio e da sua graça.
Esta graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, desde toda a
eternidade manifestou-se agora pelo aparecimento de Cristo
Jesus, nosso Salvador, que destruiu a morte e fez brilhar a vida
e a imortalidade, por meio do Evangelho.
Palavra do Senhor. » T.: Graças a Deus.

Leitura do Livro do Génesis (Gen 12,1-4)

Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão:
«Deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai e vai para a
terra que Eu te indicar.
Farei de ti uma grande nação e te abençoarei; engrandecerei o
teu nome e serás uma bênção.
Abençoarei a quem te abençoar, amaldiçoarei a quem te
amaldiçoar; por ti serão abençoadas todas as nações da
terra». Abrão partiu, como o Senhor lhe tinha ordenado.
Palavra do Senhor. » T.: Graças a Deus.

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

Naquele tempo,
Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João seu irmão
e levou os, em particular, a um alto monte
e transfigurou Se diante deles:
o seu rosto ficou resplandecente como o sol
e as suas vestes tornaram se brancas como a luz.
E apareceram Moisés e Elias a falar com Ele.
Pedro disse a Jesus:
«Senhor, como é bom estarmos aqui!
Se quiseres, farei aqui três tendas:
uma para Ti, outra para Moisés a outra para Elias».
Ainda ele falava,
quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra
e da nuvem uma voz dizia:
«Este é o meu Filho muito amado,
no qual pus toda a minha complacência. Escutai O».
Ao ouvirem estas palavras,
os discípulos caíram de rosto por terra a assustaram se muito.
Então Jesus aproximou se e, tocando os, disse:
«Levantai vos e não temais».
Erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém, senão
Jesus.
Ao descerem do monte, Jesus deu lhes esta ordem:
«Não conteis a ninguém esta visão,
até o Filho do homem ressuscitar dos mortos»
Palavra da Salvação.
T.: Glória a Vós Senhor.

Evangelho (Mt Mt 17,1-9)


