Boletim Informativo Outubro 2017

A MENSAGEM MARIANA PARA O MUNDO
O ano de 2017 é muito sugestivo para retirarmos dele uma mensagem que diz respeito a nós e a Virgem Maria: Durante este
ano, celebramos o Ano Nacional Mariano, instituído pela CNBB,
que teve como inspiração os 300 anos do encontro da imagem
milagrosa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida nas águas
do Rio Paraíba do Sul, na atual cidade de Aparecida-SP.
Em 1917, duzentos anos depois do encontro da imagem, em
Portugal, que tem como padroeira Nossa Senhora da Concei-

ção, aconteceram aparições da Virgem Maria, sob o título de
Nossa Senhora do Rosário. A coincidência das datas e o fato
das duas nações serem consagradas a Nossa Senhora da Conceição nos mostram que há um vínculo espiritual entre os países. Além disso, havia na época um vínculo político entre ambos, pois o Brasil fazia parte do Reino de Portugal. Isso reforça
a ideia de que a Providência divina uniu esses países através
da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe.

A MENSAGEM DE NOSSA SENHORA APARECIDA
O encontro da imagem de Nossa Senhora da Conceição, há
300 anos, foi providencial para aqueles pescadores, que tinham recebido ordens
de pegar peixes para um
grande banquete, que
seria servido para Dom
Pedro de Almeida e Portugal, o então Conde de
Assumar, que na época
era também o Governador da Província de São
Paulo e Minas Gerais.
Certamente que aqueles homens estariam
em maus lençóis se não
apanhassem os peixes.
Então, a Virgem Maria
manifestou-se a eles através da pequena imagem enegrecida,
encontrada em suas redes.
Os pescadores encontraram primeiro a cabeça e depois, ao
lançarem novamente as redes, o corpo. Depois, sucedeu-se a
conhecida pesca milagrosa, na qual os pescadores lançaram
poucas vezes as redes e pescaram tantos peixes que suas canoas quase viraram.
Algum tempo depois, quando a pequena imagem da Virgem
Aparecida já estava sendo venerada em uma capela, aconteceu o milagre de Zacarias, o escravo fugitivo, que capturado
pelo seu feitor, pediu para entrar na capela onde se encontrava a imagem. Com o consentimento do capataz, o escravo
entrou na capela e, ao levantar os braços, as cadeias, que estavam firmemente presas aos seus membros, caíram milagrosamente. O feitor, vendo que se tratava de um milagre, libertou

imediatamente o escravo. Como recordação desse fato, as correntes do escravo Zacarias estão até hoje no museu do Santuário Nacional de Aparecida.
A libertação desse escravo foi o prenúncio da libertação de
todos os escravos, que foi concedida através da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, que era devotíssima de Nossa Senhora Aparecida. Uma prova disso é que, em 1868, a Princesa
doou uma coroa de ouro para a imagem da Virgem da Conceição. Essa coroa permanece até hoje no museu do Santuário.
Muitos são os milagres atribuídos a Nossa Senhora Aparecida,
que acontecem até nossos dias. Neste Ano Nacional Mariano,
em que celebramos o tricentenário do encontro da imagem
de Nossa Senhora Aparecida, somos chamados a redescobrir a
importância da Santíssima Virgem para nossa sociedade, para
nossas famílias.

A MENSAGEM DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
As aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos de Fátima
foram marcadas primeiramente por grandes prodígios, como
o milagre do sol, que aconteceu diante de milhares de pessoas, inclusive repórteres. Mas, o grande milagre, que aconteceu primeiro em Fátima e se espalhou por todo o país, foi a
conversão do povo português.
A conversão do povo começou com a conversão dos pastorinhos: Lúcia, Francisco e Jacinta. Os três eram apenas crianças
e não cometiam grandes pecados. Mas, também não eram as
pessoas mais fervorosas de sua comunidade. Depois da aparição do Anjo da Guarda de Portugal e das aparições de Nossa
Senhora, as três crianças se converteram e assumiram uma
vida de oração, penitência e sacrifício quase que desumana,
especialmente para três crianças.
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Mas, a Providência divina havia escolhido aquelas crianças
para ser sinal da obra que a Virgem de Fátima realizaria em
todo povo de Portugal. Nossa Senhora foi instrumento para
que o comunismo não entrasse no país e se conservasse o
“dogma da fé”.
A partir de Portugal, com a ajuda dos três pastorinhos, Nossa
Senhora espalhou pelo mundo o espírito de oração, especialmente do Santo Rosário, de penitência e de
sacrifício. Além disso, a
então Irmã Lúcia propagou a devoção dos cinco
primeiros sábados, em
reparação ao Imaculado Coração de Maria, e a
consagração ao Imaculado Coração. Pela Providência divina, essas devoções chegaram ao Brasil e
crescem a cada dia.

A MENSAGEM PARA
O ANO NACIONAL MARIANO
Depois de conhecermos as histórias de Aparecida e Fátima, separadas no tempo por 200 anos, vemos que realmente existe
um vínculo espiritual que une Brasil e Portugal. Sendo assim,
neste Ano Mariano, podemos olhar para a história dos 300
anos de Aparecida e dos 100 anos de Fátima e vislumbrar uma
mensagem de Nossa Senhora para o mundo.
Somos chamados a pensar na figura do escravo e perceber
que Nossa Senhora quer nos libertar de uma escravidão muito
pior, que é aquela que nos submetemos por causa do pecado.
Por causa deste, tornamo-nos escravos não de um senhor feudal, mas dos demônios. E é exatamente dessa escravidão que
a Santíssima Virgem quer nos livrar.

COMEMORAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO ANO
MARIANO EM NOSSA COMUNIDADE
Na Igreja de St. Paul em Colónia teremos também momentos
celebrativos para encerramos, com muita devoção e espiritualidade o Centenário de Nossa Senhora de Fátima e de 300 anos
de Nossa Senhora Aparecida.
Dia 12 de Outubro 2017 – Quinta-feira
• às 19h na Igreja de St. Paul: Benção seguida de Procissão
das Velas e Reza do Terço Luminoso
Dia 13 de Outubro 2017 – Sexta-feira
• às 19h30 na Igreja de St. Paul: Santa Missa em honra de
Nossa Senhora de Fátima
Dia 15 de Outubro 2017 – Domingo
• às 11h na Igreja de St. Paul: Santa Missa em honra de Nossa Senhora Aparecida, seguida de Convívio Paroquial na salão
paroquial.
Venham todos participar tanto das celebrações religiosas
quanto da parte festiva em comemoração e honra à Nossa
Senhora de Fátima e Aparecida! Uma alegria partilhada é também multiplicada!
Ó Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós!

Nova logo para a Missão Católica Portuguesa
Visando melhorar a comunicação e divulgação da Missão junto à comunidade, foi criada uma nova logo para representar
de maneira clara e objetiva os motivos das nossas atividades.
Além disso, foram modificados alguns materiais de comunicação e de trabalho já utilizados, assim como criados novos
canais de comunicação já com esta nova identidade para darmos uma identidade única em todas as formas de comunicação em nossa comunidade.

A mensagem de Fátima nos ajuda a compreender que a devoção a Virgem Maria é o instrumento que a Providência divina
enviou para nos livrar de outra escravidão: os erros de uma
sociedade sem Deus.
Assim, encerremos este mês de outubro que será marcado
pelo Ano Nacional Mariano, pelos 300 anos de Aparecida e pelos 100 anos de Fátima – com a firme resolução de nos libertar do pecado, que nos torna escravos de mau, e de assumir
uma terna devoção a Nossa Senhora. Dessa forma, certamente
2017 continuará sendo um ano abençoado, no qual presenciaremos muitos milagres, conversões e libertações, como
aconteceu em 1717, em Aparecida, e em 1917, em Fátima.

A logo foi criada a partir de três elementos simbólicos importantes em nossa comunidade e na vida da Igreja Católica. Inicialmente tivemos a preocupação de representar as imagens
de Nossa Senhora de Fátima e de Nossa Senhora Aparecida,
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muito presentes nas comunidades de língua portuguesa.
Além disso, buscamos inserir outro elemento representativo
e presente em muitas igrejas ao redor do mundo, a arte do vitral. Por fim, inserimos uma estrutura simbólica de uma igreja
e de uma Cruz em seu topo, representando o ponto central de
nossa fé católica, Jesus Cristo.
Por fim, juntamos o símbolo criado com estes elementos com
o nome da comunidade, onde utilizamos um elemento tipográfico (tipo de letra) comum de fácil leitura e encontrado na
maioria dos computadores. Lembramos também, que todas
as novas peças de comunicação impressa ou no computador
logo estarão completamente com essa nova imagem e com
novo visual. Esperamos com isso darmos uma nova vitalidade
e fácil identificação a imagem de nossa comunidade, fazendo
a Missão Católica de Expressão Portuguesa da Arquidiocese
de Colónia mais próxima e mais ativa dos seus atuais membros e dos novos que estão chegando.

EDUCAÇÃO MUSICAL
Proporcionamos também este ano pastoral algumas possibilidades de aprendizagem de instumentos musicais. Por isso
convido todos os interessados a fazer a sua inscrição junto da
secretaria paroquial ou com os responsáveis dos grupos. Por
isso aqui estão as nossas ofertas:
Curso de Música às quintas-feiras
• das 17h às 18h30 orientado pelo Aurélio dos Santos
Instrumento: Teclado / Orgão
• das 16h às 19h orientado pelo Thiago Gois
Instrumento: Viola (vioão)
Curso de Música às terças-feiras
• das 16h às 19h orientado pelo Thiago Gois
Instrumento: Viola (violão)

ENCONTROS DE FORMAÇÃO DOS ACÓLITOS
Ser Acólito é um Serviço muito nobre, porque é servir Jesus no seu Altar e na sua Igreja. É Servir e ajudar
toda a comunidade cristã.

CONVITES...
Venha participar conosco!!!
Quem Canta, reza duas vezes... (St. Agostinho)
Convidamos, com alegria, todas as pessoas que gostam de
cantar a participar dos grupos corais de nossa comunidade:
Adulto e Gerações Musicais, pois assim teremos uma assembleia mais participante e celebrações sempre mais belas e solenes. Os ensaios acontecem:
CORO GERAÇÕES MUSICAIS: Todas as Sextas-feiras
Hora: 18h às 19h
Onde: Missão Católica de Colónia
CORO ADULTO: Todas as Sextas-feiras
Hora: das 19 às 20h
Onde: Missão Católica de Colónia
Ficaremos felizes com a sua presença!!!

Por isso, gostaríamos de convidar-te
para participar de um ENCONTRO
DE FORMAÇÃO onde explicaremos
o significado do serviço do acólito na Igreja, bem como teremos a
oportunidade de convivermos um
pouco.
O Encontro acontecerá dia
14.10.2017 às 15h na Missão de Colónia.

CURSO DE ALEMÃO
Informamos a todos os interessados que no dia 19.10.2017
das 10h às 11h30 iniciaremos com o Curso de Alemão para
as pessoas de língua portuguesa. Os interessados, fazer a sua
inscrição na Secretaria Paroquial.
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INFORMAÇÕES PAROQUIAIS
MUDANÇA DA HORA

CONFISSÃO AURICULAR

No final de semana 28.10.2017 para 29.10.2017 ocorre a mudança da hora para o horário de inverno ( altera uma hora para
trás ).

Possibilidade de Confissão auricular
das 16h às 18h no Escritório Paroquial (Vorgebirgstr. 06, 50677 Köln)
com o Pe. Marcos ou Pe. Roberto
mediante marcação de horário

INSCRIÇÕES DA CATEQUESE PARA A PRIMEIRA COMUNHÃO
Até o dia 22.10.2017 aceitamos ainda inscrições para o Grupo
da Primeira Comunhão 2017/2018. Quem desejar ter de antemão algumas informações mais detalhadas ou fazer a sua
inscrição para a catequese, poderá contactar a responsável da
Catequese: Isabel Cunha (isabel.cunha@netcologne.de)
CRISMA DE ADULTOS
Continuam ainda abertas as inscrições para a Catequese de
Adultos para o sacramento da Confirmação (Crisma). O primeiro encontro será no dia 22.10.2017 às 13h nas instalações
da Missão. Para mais informações contacte a nossa secretaria
paroquial.

CONTATOS DA EQUIPA PASTORAL, SECRETARIA, CONSELHO
PASTORAL
A Equipa Pastoral pode ser contactada pelos seguintes números de telefone:
•

Pe. Marcos Leite: 0178 935 30 39

•

Pe. Roberto Veras: 0159 04 15 96 14

•

Irmãs Franciscanas: 0221 74 04 072 | 0178 93 53 031

Secretaria Paroquial
Vorgebirgstr. 06 – 50677 Köln: 0221/ 355 6558
E-mail: secretaria@missao-portuguesa.de

CASAMENTOS E BATIZADOS
Para a preparação destes sacramentos é favor contactar a secretaria paroquial (0221/ 3556558) com 2 ou 3 meses de antecedência e fazer a sua inscrição para o curso de preparação
para a recepção destes sacramentos.
DOCUMENTAÇÃO GERAL
Quem necessitar de documentos para alguma celebração religiosa em Portugal ou Alemanha é favor contactar atempadamente a secretaria paroquial e solicitar os mesmos.

Atendimento ao público
Quartas-Feiras das 16h30 às 18h30
Sextas-Feiras das 14h às 18h
Conselho Pastoral ( Isabel Cunha )
E-mail: isabel.cunha@netcologne.de
T.: 0221/ 3556558

CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS na Igreja de St. Paul
Data

Horário

Atividade / Local

01.10.2017

11h

Por motivo da maratona não hávera a celebração da Santa Missa

05.10.2017

19h30

Santa Missa semanal na capela

08.10.2017

11h

Missa do XXVII Domingo do Tempo Comum

12.10.2017

19h

Procissão das Velas seguida de Terço Luminoso

13.10.2017

19h30

Santa Missa em honra de Nossa Senhora de do Rosário de Fátima

15.10.2017

11h

Santa Missa em honra de Nossa Senhora da Conceição Aparecida

19.10.2017

19h30

Santa Missa semanal na capela

22.10.2017

11h

Missa do XXIX Domingo do Tempo Comum

26.10.2017

19h30

Santa Missa semanal na capela

29.10.2017

11h

Missa do XXX Domingo do Tempo Comum

