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“Não mais escravos 
mas irmãos e irmãs!” 
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Mensagem do papa  
para o dia mundial da paz 
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Celebrar a fé  

 

Janeiro 2015 

04.01 – Primeiro domingo do mês 

Ober-Eschbach :  12 h             Offenbach:  15 h         

 

11.01. – Segundo domingo do mês  

Ober-Eschbach :  12 h            Offenbach:  15 h         

 

18.01. – Terceiro domingo do mês 

Harheim :  12: h          Offenbach:  15 h         

 

24.01. – Sábado. Harheim: Missa vespertina em conjunto com a 

comunidade alemã ás 18:30.  

 

25.01. – Quarto domingo:  Domingo da integração. 

Somos convidados a tomar parte nas eucaristias da paróquia onde 

vivemos. 

 

Fevereiro 2015 

  

01.02. Primeiro domingo  

 Ober-Eschbach : 12 h         Offenbach: 15 h           Lollar: 17 h 
 
08.02. Segundo domingo 

Ober-Eschbach:  12 h .       Offenbach: 15 h 

 
15.02. Terceiro domingo 

Harheim :  12 h                   Offenbach:  15 h         

 

22.02. – Quarto domingo:  Domingo da integração. 

Em Offenbach: missa em conjunto com S. Paulo, às 11:30 h (1º 

domingo da quaresma - com imposição das cinzas) 

 

 Endereços das igrejas : 
 

 > Igreja de Ober-Eschbach: An der Leimenkaut 5 – 61352 Ober-Eschbach 

 > Igreja de Harheim: Philip-Schnell-Str. 55 – 60437 Frankfurt-Harheim 

> Igreja de St. Paul Offenbach : Kaiserstr. 60 – 63065 Offenbach 

> Igreja de Lollar : Ostendstr. 1 – 35457 Lollar 
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este mês 
 

ANO NOVO 

O começo de um ano  

é sempre ocasião de olhar para trás  

e de fazer alguns propósitos 

 ou pelo menos alguns votos para o novo ano.  

Olhar para trás, para dar graças, 

 e também dar-se conta daquilo que não correu tão bem,  

ou então daquilo que ficou por acabar.   

E, sobretudo neste último capítulo, podemos dizer que cada ano que acaba 

deixa uma lista de tarefas ao novo ano: como pessoa, como comunidade, 

como sociedade, estamos sempre em construção! 

Leia, a este propósito,  a reflexão “2015 Votos e preocupações”, nas p. 8 -9. 

Apresentamos como tema central a mensagem do Papa Francisco para o 

Dia Mundial da Paz, naturalmente de forma reduzida, por razões de espaço. 

O papa desafia-nos a preocupar-nos com as modernas formas de 

escravatura que andam por aí, mais ou menos disfarçadas.A escravatura é 

a negação total da dignidade da pessoa humana, a recusa de aceitar o 

Outro como pessoa, o reduyi-lo a um objecto. E esta atitude, que se 

manifesta na escravatura de forma extrema, marca muitas outros 

fenómenos sociais, com os quais nos confrontamos todos os dias, como 

sejam o racismo, a xenofobia, ou a violência terrorista. 

Violência terrorista:  

precisamente à hora em que estávamos a produzir este número, chegou-

nos a notícia do atentado terrorista contra o jornal francês CHARLIE 

HEBDO, com a morte de 10 jornalistas e dois polícias. Faltam palavras para 

caracterizar tal barbaridade. Ainda por cima, os terroristas pretenderam 

fazê-lo em nome de Deus e para vingar o seu profeta.... Como é que 

alguém pode matar e pretender fazê-lo em nome de Deus ou de uma 

religião?! Onde o Ser humano é pisado e destruído, é o próprio Deus que é 

pisado e destruído. Onde a intolerância conduz á violência assassina, aí 

acaba toda a religião. 

Bem precisamos de começar o novo ano com o DIA MUNDIAL DA PAZ. 

E se queremos algo para o Ano Novo que seja respeito pela dignidade 

humana: só assim haverá Paz!   



Comunidade Cristã Jan I Fev  2015 

 

A nossa comunidade 
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR  

 
 

JANEIRO 2015 

 
10 Sábado – Recomeço dos encontros de catequese (Offenbach: 

15:00 h e Harheim 16:30 h)  
13 Terça – Encontros de preparação para o Crisma em Harheim 

(18:00 e 19:00 h) 
14 Quarta – Encontro de preparação para o Crisma, Offenbach, 

18:30 h. 
14 Quarta – Reunião conjunta dos conselhos paroquiais da 

Comunidade de S. Paulo e das nossa comunidade (19:30h) 
no nosso centro comunitário 

20 Terça – * Permanência consular no nosso centro comunitário, Offenbach  
 10:00 – 15:00 h   

24 Sábado – Reunião de pais e mães das crianças da primeira 
comunhão e profissão de fé – em Harheim, às 16:30 h 

25 Domingo – Encontro de formação para pessoas empenhadas na 
vida da Comunidade (Conselhos Paroquiais e outros grupos) 
em Gross-Umstadt, 09:30 – 18:00 h.  

27 Terça – * Celebração ecuménica em memória das vítimas do Nazismo, 

às 18:00 h na Igreja de St. Paul 
30 Sexta – Encontro de leitura da Bíblia em Harheim, 20:00 h 
 
 
FEVEREIRO 2015 
 
03 Terça – Encontro de preparação para o crisma em Harheim 
          (18:00 / 19:00) 
04 Quarta - Encontro de preparação para o crisma em Offenbach 
 (18:30) 
05 Quinta – Oração à maneira de Tazé, Offenbach St Paul, 19:00 h 
 
06 Sexta - * Permanência consular na missão, Offenbach, 10 – 15:00 h. 
 A missão está aberta nessas horas com serviço de bar. 

07 Sábado – Festa de Carnaval  em Offenbach, a partir das 19 h. 
 
19 Quinta - Oração à maneira de Tazé, Offenbach St Paul, 19:00 h 
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20 Sexta – Início dos encontros de leitura da Bíblia na Quaresma 
 em Harheim, 20:00 h 
22 Domingo – Offenbach: missa em conjunto com a 
 Comunidade de S. Paulo (com imposição das cinzas) 
24 Terça - Encontro de preparação para o crisma em Harheim  
 (18.00 / 19:00 h) 
25 Quarta - Encontro de preparação para o crisma em Offenbach 
 (18:30 h) 
26 Quinta - Oração à maneira de Tazé, Offenbach St Paul, 19:00 h 
 
27 Sexta - Encontro de leitura da Bíblia na Quaresma em Harheim,  
 20:00 h 
 
 

Plano das celebrações:          ver página 2 

 
(* Iniciativas de outras comunidades ou instituições, que apoiamos) 
 
 

 
 

Festa de 
carnaval  

 

Sábado, 7 de Fevereiro 
 em Offenbach,  

a partir das 19:00 h., 
festa * música *  alegria * petiscos * serviço 

de bar 
Venha festejar connosco o carnaval ! 

Animação musical: Grupo Nova Geração 
 
 

Grupos regulares, com encontros a ritmo semanal: 
 
Segundas-feiras: Grupo coral NOVA TERRA, Offenbach, às 20,30 h 
Terças-feiras: “Caminhar – meditar” às 08:30 h 
Quintas-feiras: tardes de convívio dos "Reformados", na missão, a partir 
das 15,30 h 
Sextas-feiras: Rancho Folclórico da Missão de Offenbach, a partir das 20 h 
Sábados – Grupo Coral Juvenil “Asas de Vidro” 
Sábados: Catequese em Offenbach (15 h) e Harheim (16,30 h) 

Sábados: Grupo coral de Harheim/Ober-Eschbach, às 17,30 h. 
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Pessoas  

e factos 

 
 
* Passagem de ano. Mais uma 
vez no nosso centro comunitário 
(“Missão”)  de Offenbach se 
reuniu um bom grupo para viver 
juntos a passagem de ano. Cerca 
de 45 pessoas juntaram-se, de 
forma mais ou menos 
espontânea. Mas as coisas 
espontâneas e um pouco 
improvsiadas também têm o seu 
encanto...  
  
* Alípio Morais, luso-
descendente brasileiro, amigo da 
nossa comunidade, ofereceu o 
seu trabalho para digitalizar a 
Comunidade Cristã dos anos 

1991-2004. Temos asim, com a 
sua ajuda, a partir de agora, todos 
os números da nossa publicação 
dos últimos 25 anos em formato 
PDF! Bom trabalho, Alípio! Muito 
Obrigado 
 
 

 

* FUNDO DE 
SOLIDARIEDADE. 
Ajudar alguém que bate à nossa 
porta, de uma forma discreta... ou 
alguém que está na prisão... ou... 
ou... A nossa comunidade dispõe 
de um fundo de solidariedade, 
alimentado das esmolas das 
missas e de outras ofertas. 
No ano findo (2014) sairam do 
Fundo de solidariedade 820,76 €. 
Temos ainda em conta 3777,83 € 
 

 

 
Horário do escritório da “missão” em Offenbach: 

 

             
            Terças-feiras       10 -12 h    15 - 19 h 
            Quartas-feiras                       15 – 19 h 
            Quintas-feiras                       15 – 19 h 

            
Em caso de urgência, contacte: 
*   Joaquim Nunes – Assistente pastoral – 0176 12539038   
*   Pfr. Sohns – Pároco -  Offenbach -  069 800713 11 
*   Padre Celso (Gross-Umstadt,  ajuda na nossa  comunidade) – 0176 
72321134 
*    ou a paróquia onde vive (todos nós somos também membros da 
paróquia onde vivemos!) 

 
Permanências consulares. 
Para marcações contactar directamente o Consulado de Stuttgart pelo 
telefone 0711 227396 ou por e-mail: mail@cgstg.dgaccp.pt 

 

mailto:mail@cgstg.dgaccp.pt
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A nossa Comunidade em números: 
 
Uma das características da nossa comunidade é a dispersão. Algumas 
localidades concentram grupos consideráveis. Segundo o banco de dados 
da Diocese são os seguintes os números (de católicos registados como tal): 

 
Offenbach (Offenbach + Obertshausen+ Mühlheim) : 774 pessoas  
Kelsterbach: 209  
Harheim / Nieder-Eschbach / Nieder-Erlenbach: 308 
Ober-Eschbach / Ober-Erlenbach: 131 
Lollar / Staufenberg: 100   / Giessen: 38  
 
 
 

       GESTOS DE PARTILHA E SOLIDARIEDADE 
 

Colecta de Natal para a Adveniat 
Como todos os anos, a Igreja na Alemanha (da qual fazemos parte) 
convida-nos no Natal a fazer a nossa partilha de apoio às comunidades da 
América Latina, através da Adveniat.  
 
Nas nossas comunidades, juntámos este ano 1432,80 €, distribuídos do 
seguinte modo:  
Harheim / Ober-Eschbach: 807,13 € 
Offenbach: 243,27 € 
Venda de Natal (Grupo Terceira Idade Offenbach): 382,50 € 
 

Colecta para a África  
No dia 04.01., celebrámos nas nossas comunidades a festa da Epifania e 
juntámos a nossa partilha para o Dia de África (Afrikatag), que a Igreja na 
Alemanha celebra no Dia de Reis.  
Juntámos 241,71 €   
(Ober-Eschbach/Harheim: 127,20 €;Offenbach: 46, 06 €  e Lollar: 68,45 €). 
 
A todos o nosso OBRIGADO por este testemunho de partilha e 

solidariedade! 
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2015 
 
votos e 
preocupações 
 
 
 
 
 
 
 
novo ano herda  
do ano  
que terminou 
uma situação perigosa  
de tensões e 
inseguranças 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
os imigrantes  
são chamados  
a dar o seu contributo 
para um clima de 
entendimento,  
de tolerância, 
de diálogo,  
de justiça, 
sem os quais  
toda a paz  
se torna frágil 

2015 aí está: mais um ano que se nos apresenta pela 
frente, com tudo o que o começo de um ano novo traz 
de expectativas e esperanças, mas eventualmente 
também de receios e preocupações, tanto a nível 
pessoal  (onde “cada um sabe de si”, diz o provérbio),  
como a nível colectivo, local, nacional e mesmo global  
(e aí só “Deus sabe de todos”, acrescenta o mesmo 
provérbio!) 
Permitam-me que formule aqui, nesta crónica de 
começo de ano, três votos para o ano que temos pela 
frente. 
1. Paz.   A nível internacional, o novo ano herda do ano 
que terminou uma situação perigosa de tensões e 
inseguranças, de provocações recíprocas e 
demonstrações de força  entre os “grandes” do mundo. 
Uma situação  que alguns já começam a designar de 
“nova guerra fria”.  Se em 2014 lembrámos e reflectimos 
o centenário do início da primeira grande guerra mundial 
(1914-1918), este ano vamos assinalar os 70 anos do 
final da segunda grande guerra (1939-1945).  
A partir de 1945, traumatizados pela brutalidade da 
guerra, os povos da Europa empreenderam uma 
caminhada de aproximação, de entendimento, de 
diálogo , numa paz em processo. 70 anos depois, 
ouvimos os que perguntam: será que esta evolução 
positiva chegou ao fim? Será que temos de preparar-
nos para conflitos abertos, não só em terras distantes, 
mas aqui bem perto, ou mesmo em frente da porta?!  
Perante esta situação,  o meu primeiro voto pessoal 
para este ano não pode ser outro: que a paz, esta paz 
que é mais que ausência de guerra mas uma procura 
constante de entendimento e de diálogo, continue a 
marcar a vida do nosso velho continente europeu, e  
sob a sua influência, em todo o mundo! Que a Europa 
não esqueça os horrores das grandes guerras de 1914 
e 1939 e, a partir dessa memória activa, se empenhe no 
diálogo e na procura de soluções pacíficas em todos os 
conflitos, por esse mundo fora, por mais trabalhosas 
que elas se mostrem! 
2. Cidadania. Nesta Europa de paz e de diálogo, que é, 
geográfica e politicamente, maior que a União Europeia, 
mas onde a União Europeia domina, os imigrantes são 
chamados a dar o seu contributo para um clima de 
entendimento, de tolerância, de diálogo, de justiça, sem 
os quais toda a paz se torna frágil.  A Alemanha, com os 
Seus 16 milhões de imigrantes  
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não irá mais comportar-se como em 1914 ou em 1939. E 
isto vale também para a maioria dos países modernos da 
União Europeia, que já não se  auto-compreendem como 
estados nacionais, mas como sociedades abertas, 
multiculturais, onde o critério da cidadania (que define o 
habitante pela sua residência e empenhamento na 
sociedade)  substitui o direito da nacionalidade (onde os 
membros de um povo se definem a partir do “sangue” 
comum, da ascendência). Perante o aparecimento de  
novos movimentos populistas, nacionalistas, xenófobos,  
tipo UKIP na Inglaterra, tipo “Front National”  na França, 
tipo ECOPOP na Suiça ou então, agora na Alemanha,a 
AfD e a PEGIDA, os imigrantes não se podem pôr de lado!.  
Esses movimentos populistas põem em causa o caminho 
percorrido nos últimos 70 anos rumo a uma Europa aberta 
e multicultural, manipulando o medo da diferença perante  
o estranho e do estrangeiro e  alimentando egoísmos 
nacionalistas.  E aqui  se situa o meu segundo voto: que 
vivamos, enquanto imigrantes, como cidadãos de dupla 
cidadania (mesmo se eventualmente continuamos a ter só 
um passaporte)! Que nos empenhemos aqui, neste país, e 
nos interessemos por tudo o que aqui se passa. Não basta 
estarmos num país como trabalhadores estrangeiros, 
como mão de obra, máquinas de “ganhar dinheiro”.  É 
preciso que nos tornemos cidadãos, informados, activos, 
participantes! 
3. Solidariedade. Continuam a chegar às nossas 
comunidades portuguesas e portugueses à procura de 
trabalho, ou a precisar de ajuda na procura de casa, nos 
primeiros contactos com os serviços administrativos, enfim 
a orientar-se onde tudo é novo.  
As comunidades portuguesas na emigração adquiriram, a 
partir da experiência própria e de uma sensibilidade 
humana própria de quem “já passou por elas”, uma 
competência indispensável nesta tarefa de acolher quem 
chega. Mas o mais importante é estar atento para poder 
intervir, onde é urgente ajudar. E este é o meu terceiro 
voto para este ano: que nas nossas comunidades 
(asssociações, grupos, comunidades cristãs) cresça e se  
fortaleça a rede da solidariedade! 
 
Bom Ano Novo 2015!       
 
Jn 
Artigo publicado no jornal Portugal Post, janeiro 2015 
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tema 

 

 
 

Dia Mundial  
da Paz : 
Não mais  
escravos  
mas irmãs  
e irmãos! 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Uma mensagem que faz reflectir 
 
Há muitos anos que a Igreja celebra no 1º de janeiro o 
Dia Mundial da Paz. A diversidade dos temas ao longo 
dos anos reflecte uma convicção que muitos partilham: a 
paz é muito mais que o silêncio das armas, paz é muito 
mais que ausência de guerra. A paz supõe condições de 
vida pacífica, sem as quais falar de paz pode ser uma 
mentira insuportável. A paz supõe a justiça, supõe a 
liberdade, supõe o apoio á vida e ao crescimento 
humano. 
 
É por isso que não estranha que o Papa Francisco tenha 
escolhido para o dia mundial da paz deste ano o tema 
das novas formas de escravatura, que são uma  
verdadeira vergonha do nosso tempo e uma “guerra” 
contra a dignidade do ser humano! 
 
A mensagem enumera as mais importantes: a exploração 
do trabalho das crianças; a exploração dos migrantes, de 
modo especial aqueles que, sem documentação legal, 
não podem defender-se; a prostituição e o comércio de 
mulheres, sob formas  às vezes sofisticadas; a situação 
das crianças obrigadas a pegar em armas e enviadas 
como soldados para a frente de batalha... 
 
Por detrás da escravatura está uma negação profunda da 
dignidade da pessoa humana. A escravatura, ontem 
como hoje, vê na pessoa um objecto, que se pode 
possuir, comprar, vender, usar, explorar. É a negação do 
Outro. Há  situações que favorecem a escravatura, que a 
provocam, mas não a desculpam.  
 
O Papa reconhece o empenhamento de muita gente no 
apoio às vítimas da escravatura moderna e no combate a 
este fenómeno, que atinge milhões de pessoas. E apela a 
todos nós, para que estejamos atentos a este fenómeno. 
Quem sabe se não nos cruzamos com essas vítimas da 
escravatura?! Um “bom dia” pode ajudar a restituir a 
dignidade perdida... E quem se pergunta pelas condições 
em que são produzidas as roupas que veste, o calçado 
que traz nos pés, a comida que vai à mesa? Que 
fazemos, se soubermos que na sua produção há 
escravatura e só assim se explicam os preços?! 
A resposta não é simples. Mas o Papa quer “obrigar-nos” 
a reflectir!                                                                  jn  
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MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO  
PARA O DIA MUNDIAL DA PAZ 2015 * 

(...) Hoje, na sequência duma evolução positiva da 
consciência da humanidade, a escravatura – delito de lesa 
humanidade – foi formalmente abolida no mundo. O direito 
de cada pessoa a não ser mantida em estado de 
escravidão ou servidão foi reconhecido, no direito 
internacional, como norma inderrogável. 

Mas, apesar de a comunidade internacional ter adoptado 
numerosos acordos para pôr termo à escravatura em 
todas as suas formas e ter lançado diversas estratégias 
para combater este fenómeno, ainda hoje milhões de 
pessoas – crianças, homens e mulheres de todas as 
idades – são privadas da liberdade e constrangidas a viver 
em condições semelhantes às da escravatura. 

Penso em tantos trabalhadores e trabalhadoras, 
mesmo menores, escravizados nos mais diversos 
sectores, a nível formal e informal, (...) 
Penso também nas condições de vida de muitos 
migrantes que, ao longo do seu trajecto dramático, 
padecem a fome, são privados da liberdade, despojados 
dos seus bens ou abusados física e sexualmente. Penso 
em tantos deles que, chegados ao destino depois duma 
viagem duríssima e dominada pelo medo e a insegurança, 
ficam detidos em condições às vezes desumanas. Penso 
em tantos deles que diversas circunstâncias sociais, 
políticas e económicas impelem a passar à 
clandestinidade, e naqueles que, para permanecer na 
legalidade, aceitam viver e trabalhar em condições 
indignas, especialmente quando as legislações nacionais 
criam ou permitem uma dependência estrutural do 
trabalhador migrante em relação ao dador de trabalho 
como, por exemplo, condicionando a legalidade da estadia 
ao contrato de trabalho... Sim! Penso no «trabalho 
escravo». 
Penso nas pessoas obrigadas a prostituírem-se, entre as 
quais se contam muitos menores, e nas escravas e 
escravos sexuais; nas mulheres forçadas a casar-se, quer 
as que são vendidas para casamento quer as que são 
deixadas em sucessão a um familiar por morte do marido, 
sem que tenham o direito de dar ou não o próprio 
consentimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia Mundial  
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Dia Mundial  
da Paz : 
Não mais  
escravos  
mas irmãs  
e irmãos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Algumas 
causas da 
escravatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

.  

 Não posso deixar de pensar a quantos, menores e 
adultos, são objecto de tráfico e comercialização para 
remoção de órgãos, para ser recrutados como 
soldados, para servir de pedintes, para actividades 
ilegais como a produção ou venda de drogas, ou para 
formas disfarçadas de adopção internacional. 

Penso, enfim, em todos aqueles que são raptados e 
mantidos em cativeiro por grupos terroristas, servindo os 
seus objectivos como combatentes ou, especialmente no 
que diz respeito às meninas e mulheres, como escravas 
sexuais. Muitos deles desaparecem, alguns são vendidos 
várias vezes, torturados, mutilados ou mortos. (3)   

Hoje como ontem, na raiz da escravatura, está uma 
concepção da pessoa humana que admite a possibilidade 
de a tratar como um objecto. (...)  
..há outras causas que concorrem para se explicar as 
formas actuais de escravatura. Entre elas, penso em 
primeiro lugar na pobreza, no subdesenvolvimento e na 
exclusão, especialmente quando os três se aliam com a 
falta de acesso à educação ou com uma realidade 
caracterizada por escassas, se não mesmo inexistentes, 
oportunidades de emprego. Não raro, as vítimas de tráfico 
e servidão são pessoas que procuravam uma forma de 
sair da condição de pobreza extrema e, dando crédito a 
falsas promessas de trabalho, caíram nas mãos das 
redes criminosas que gerem o tráfico de seres humanos. 
Estas redes utilizam habilmente as tecnologias 
informáticas modernas para atrair jovens e adolescentes 
de todos os cantos do mundo. 

Entre as causas da escravatura, deve ser incluída 
também a corrupção daqueles que, para enriquecer, 
estão dispostos a tudo.(...) . «Isto acontece quando, no 
centro de um sistema económico, está o deus dinheiro, e 
não o homem, a pessoa humana.  (...)  

Outras causas da escravidão são os conflitos armados, 
as violências, a criminalidade e o terrorismo. Há inúmeras 
pessoas raptadas para ser vendidas, recrutadas como 
combatentes ou exploradas sexualmente, enquanto 
outras se vêem obrigadas a emigrar, deixando tudo o que 
possuem: terra, casa, propriedades e mesmo os 
familiares. Estas últimas, impelidas a procurar uma  
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alternativa a tão terríveis condições, mesmo à custa da 
própria dignidade e sobrevivência, arriscam-se assim a 
entrar naquele círculo vicioso que as torna presa da 
miséria, da corrupção e das suas consequências 
perniciosas. (4) 
(...) 
 
Nesta perspectiva, desejo convidar cada um, segundo a 
respectiva missão e responsabilidades particulares, a 
realizar gestos de fraternidade a bem de quantos são 
mantidos em estado de servidão. Perguntemo-nos, 
enquanto comunidade e indivíduo, como nos sentimos 
interpelados quando, na vida quotidiana, nos encontramos 
ou lidamos com pessoas que poderiam ser vítimas do 
tráfico de seres humanos ou, quando temos de comprar, se 
escolhemos produtos que poderiam razoavelmente resultar 
da exploração de outras pessoas. Há alguns de nós que, 
por indiferença, porque distraídos com as preocupações 
diárias, ou por razões económicas, fecham os olhos. 
Outros, pelo contrário, optam por fazer algo de positivo, 
comprometendo-se nas associações da sociedade civil ou 
praticando no dia-a-dia pequenos gestos como dirigir uma 
palavra, trocar um cumprimento, dizer «bom dia» ou 
oferecer um sorriso; estes gestos, que têm imenso valor e 
não nos custam nada, podem dar esperança, abrir 
estradas, mudar a vida a uma pessoa que tacteia na 
invisibilidade e mudar também a nossa vida face  

(...) 
Sabemos que Deus perguntará a cada um de nós: Que 
fizeste do teu irmão? (cf. Gen 4, 9-10). A globalização da 
indiferença, que hoje pesa sobre a vida de tantas irmãs e 
de tantos irmãos, requer de todos nós que nos façamos 
artífices duma globalização da solidariedade e da 
fraternidade que possa devolver-lhes a esperança e levá-
los a retomar, com coragem, o caminho através dos 
problemas do nosso tempo e as novas perspectivas que 
este traz consigo e que Deus coloca nas nossas mãos. 

Papa Francisco 

 

 
 
 
 

Que fazer? 

 
 
 
 
 
 
 
 

pequenos 
gestos podem 

“abrir 
estradas”, 

mudar a vida 
de uma  
pessoa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia Mundial  
da Paz : 

Não mais  
escravos  

mas irmãs  
e irmãos! 
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À procura da Palavra 

 

 

 

 

 

 

D E U S  E S C R E V E  D I R E I T O  

  

Deus escreve direito por linhas tortas 

E a vida não vive em linha recta 
Em cada célula do homem estão inscritas 
A cor dos olhos e a argúcia do olhar 
O desenho dos ossos e o contorno da boca 
 
Por isso te olhas ao espelho: 
E no espelho te buscas para te reconhecer 
Porém em cada célula desde o início 
Foi inscrito o signo veemente da tua liberdade 
Pois foste criado e tens de ser real 
 
Por isso não percas nunca teu fervor mais austero 
Tua exigência de ti e por entre 
Espelhos deformantes e desastres e desvios 
Nem um momento só podes perder 
A linha musical do encantamento 
Que é teu sol tua luz teu alimento 

 
Sophia de Mello Breyner Andresen, O Búzio de Cós 

 

http://omeuinstante.blogs.sapo.pt/383016.html
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Igreja no 

mundo    

 
 

Papa Francisco critica a cúria romana 
A “Cúria” romana é todo o aparelho consultivo e administrativo, que está ao 
serviço do Papa, e, através dele, ao serviço de toda a Igreja. O poder da 
Cúria é o de poder levar à prática as decisões do Papa ou do Concílio, mas 
também o de poder travar e bloquear processos e reformas. Este ano, nas 
vésperas de Natal, o Papa recebeu os responsáveis da Cúria e analisou o 
estado da cúria, comparando-a a um organismo vivo. E diagnosticou 15 
doenças de que esse organismo sofre.  Vale a pena conhecê-las ! 

1.A doença de sentir-se «imortal», «imune» ou mesmo «indispensável» 
2. A doença do «martismo» (que vem de Marta), da actividade excessiva 
3. O  «empedernimento» mental e espiritual (ou seja, daqueles que 
possuem um coração de pedra e uma «cerviz dura») 
4. A doença da planificação excessiva e do funcionalismo. 
5. A doença da má coordenação 
6.  O «alzheimer espiritual», (ou seja, o esquecimento da «história da 
salvação», da história pessoal com o Senhor,  do «primitivo amor») 
7. A rivalidade e a vanglória. 
8. A esquizofrenia existencial (É a doença daqueles que vivem uma vida 
dupla) 
9. A doença das bisbilhotices, das murmurações e das críticas.   
10. A doença de divinizar os líderes: 
11. A doença da indiferença para com os outros. 
12. A doença da cara fúnebre, (ou seja, das pessoas rudes e amargas (...) e 
do que tratam os outros – sobretudo aqueles considerados inferiores – com 
rigidez, dureza e arrogância) 
13. A doença do acumular (bens materiais) 
14. A doença dos círculos fechados ( onde a pertença ao grupo se torna 
mais forte que a pertença ao Corpo e, nalgumas situações, ao próprio 
Cristo) 
15. E a última: a doença do lucro mundano, dos exibicionismos 
(veja o texto completo em:  

http://w2.vatican.va/content/francescomobile/pt/speeches/2014/december/documents/papa-
francesco_20141222_curia-romana.html) 



Comunidade Cristã  Jan I Fev  2015 

 

 

 

 

Desde Setembro do ano que findou, 50 jovens das nossas comunidades 
estão a fazer uma caminhada de preparação para o Crisma, que vão 
receber a 2 de Maio deste ano. Neste número e nos próximos, vamos dar 
lugar aqui, na “Comunidade Cristã” às suas reflexões, ás suas orações e 
temas. Abrimos a caminhada com o tema “Quem sou eu? – Que digo de 
mim mesmo? – Que diz Deus de mim?” Eis  aqui alguns contributos, a partir 
do Salmo 139: “Senhor, tu conheces-me bem...”  Apenas alguns, e 
encurtados,  
por falta  
de espaço 
 

  

Crescer na fé Crer confir 

Crescer na fé Crer 

confirmar acreditar 

 Crer acreditar                              

ser crismado Comprometer-se 

    Compromete Crescer na fé 

Crer confirmar acreditar 

 Crer acreditar                              

ser crismado Comprometer-se 
    Comprometer-se               

 Comprometer-se 
r-se               

 Comprometer-se 

Crescer na fé Crer 

confirmar acreditar 

 Crer acreditar                              

ser crismado Comprometer-se 
    Comprometer-se               

 Comprometer-se 

mar acreditar 

 Crer acreditar                              

ser crismado Comprometer-se 
    Comprometer-se               

 Comprometer-se 

            confirmar 

Gosto desta frase do salmo 139, que nos diz que Deus 

é o único que nos conhece bem e mais ninguém nos 

conhece como ELE. Contamos-lhe os nossos 

problemas e esperamos que Ele esteja connosco para 

os podermos ultrapassar. Ele caminha connosco, 

passo a passo.   Sara  

Senhor, não me vou apresentar, pois sei que 

me conheces bem. Tu sabes da minha vida 

bem melhor que ninguém...                    

                                                 Leandro 

Só o Senhor sabe quantas 

vezes eu chorei, quantas 

vezes atravessei 

ificuldades,  

quantas vezes melhorei.... 

              Stefanie N  

Estás á minha frente e atrás de mim e a tua 

mão sinto-a pousada nos meus ombros, Tu, 

meu amigo! 
Eu penso muitas vevzes em Deus que está à 

frente de mim e que se põe em frente de mim 

quando tenho problemas. Também penso em 

Deus quando tenho de decidir uma coisa 

importante e aí penso que ELE está atrás de 

mim e me põe a Sua mão nos ombros e me diz: 

“Não precisas de ter medo; estou ao teu 

lado!”        Fábio B. 

Eu acho que todos nós 

esquecemos que Deus está 

sempre ao nosso lado, onde 

quer que estejamos. Só nos 

lembramos d`Ele quando 

precisamos e nos sentimos 

fracos. Mas a verdade é que 

ELE nos acompanha sempre!  

                       Vanessa  

“Senhor,  
tu conheces-me 
bem, melhor  
que ninguém”.  
Salmo 139 

CR 15 

Caminhada 
de 
preparação 
para o 
crisma 2015 
amnha de 
preparação 
para o 
crisma 2015 
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Deus sabe tudo sobre nós 

Deus sabe o que fazemos 

O que temos nas mãos e 

no coração 

Estejamos a viver ou a 

morrer. 

Ele sabe tudo sem 

esquecer! 

                   Tiago 

Nós queremos que Deus nos acompanhe e não 

nos deixe sozinhos. Ele que deixe sempre uma 

porta aberta no nosso caminho.                          
Diana 

Neste salmo vemos que Deus tem um plano 

para a nossa vida, nos ama e está sempre ao 

nosso lado (...) Deus está comigo, eu sinto-o 

no ar que respiro, no vento que me toca. 

Passeia comigo, conversa comigo, revela 

segredos que só n`Ele há, põe-me em seus 

planos, sou parte dos seus sonhos...  

                                                  Ana Sofia 

Acompanha-me neste 

caminho da Vida, que é 

também o teu caminho, 

Senhor meu amigo! 
 

Dieser Satz gefällt mir, weil 

es schön ist jemanden bei 

dir zu haben, der das 

gleiche durchmachen muss, 

es ist auch sein Weg als 

mein Begleiter… 

 Jacqueline 

Deus, tu me acompanhas sempre ao longo do 

meu caminho pelo futuro. Tu vais estar ao 

meu lado sempre que eu precisar do teu apoio. 

Eu vou confiar em Ti, hoje, amanhã e para 

sempre! 

      Melissa 

Toma atenção aos meus passos: 

não deixes que eu entre em 

caminhos sem saída! 

 

Deus está do nosso laldo a escolher o 

melhor caminho para nós! Deus 

nunca nos abandona. Ele abre-nos 

uma janela para a vida, para que 

possamos entender que tudo tem um 

motivo. Deus, luz do nosso caminho: 

onde nós estivermos, ELE está lá 

para nos indicar o caminho certo.              

                                      Nelson 

O meu futuro é um longo 

caminho diante de mim, que não 

conheço, só TU conheces... 
A gente não pode dizer onde 

estaremos em 10 anos. Só Deus 

sabe onde vamos estar. Deus vai 

connosco e já escolheu o nosso 

caminho      Daniel 

                                            Daniel 

 
Deus não nos deixa ir para caminhos 

sem saída... Quando precisamos de 

desabafar ou falar com alguém em 

que podemos confiar temos sempre os 

nossos amigos, mas também temos 

Deus. Ele, mesmo sem diizer nada, 

consegue ajudar-nos 

                                        Lúcia  
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Sabores    

& saberes 
Frango Italiano 
 

 
 
4 Peitos de frango , 
1 embalagem de Bacon, 1 c de 
sopa de massa de Alho; 
1 c de sopa de manteiga; 
1 caldo de Aves;1 dl de Azeite; 
1 cebola média; 1dl de vinho 
branco; 250 gr de massa riscada  
500 ml de Molho Béchamel 'light'. 
  
Num tacho coza a massa sem 
adicionar sal durante cerca de 15 
minutos. Escorrer.  
Noutro  tacho, coloque a cebola 
picada, o azeite, a massa de alho, 
e o caldo de aves e leve a refogar 
em lume brando. Corte os peitos 
de frango em cubos pequenos 
com cerca de 1cm por 1 cm e 
junte-os ao refogado assim como 
o bacon . Deixe cozinhar durante 
cerca de 15 minutos.  
Num tabuleiro espalhe uma 
camada com metade da massa, 
deite o preparado com o frango e 
espalhe bem por todo o tabuleiro. 
Cubra uniformemente com a 
restante massa. Cubra todo o 
tabuleiro com o Molho Béchamel 
espalhando-o bem.Leve ao forno 
a dourar. Sirva quente. 
 

CARMINHO  
em Bad Homburg 
a 14.05.2015 

A conhecida e apreciada jovem 
fadista portuguesa vai estar aqui 
bem perto de nós, em Bad 
Homburg (Kurtheater) no dia 
14.05.2015 
no âmbito do programa Women of 
the World Festival 2015. 
 
Bilhetes a preços que variam 
entre 20 e 35 € podem ser desde 
já adquiridos por internet 
em 
http://www.adticket.de/Carminho/
Bad-Homburg-Kurtheater-Bad-
Homburg/14-05-2015_20-00.html 
 

Patrocínios 
Iniciámos precisamente há um 
ano a publicação  a cores da 
nossa capa. Este melhoramento 
só é possível graças ao apoio de 
algumas empresas portuguesas 
da região. Aqui fica mais uma vez 
o nosso agradecimento e votos 
de um bom novo ano comercial 
para os nossos patrocinadores !!. 
 
A capa a cores da Comunidade 
Cristã é patrocinada por: 

 
Aveirense, Biebererstr. 76 

Offenbach  
e Heddernheimer Ldstr 24 Frankfurt  

Casa Portugal, Riedhof 1, Bad-

Vilbel / Massenheim  

Sound & Light, Gustav Adolf 

Str. 14  Offenbach 
 
Tiragem deste mês: 400 ex. 
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rir  

faz bem 

 

Português “internacional” 

 
- Se tem um problema para 
ultrapassar…diz que se vê grego; 
- Se alguma coisa é difícil de 
compreender … diz que é chinês; 
- Se trabalha de manhã à noite… 
diz que é um mouro; 
- Se tem uma invenção moderna 
e mais ou menos inútil… diz que 
é uma americanice; 
- Se alguém mexe em coisas que 
não deve… diz que é como o 
espanhol; 
- Se alguém vive com luxo e 
ostentação… diz que vive à 
grande e à francesa; 
- Se alguém faz algo para causar 
boa impressão aos outros… diz 
que é só para inglês ver; 
- Se alguém tenta regatear o 
preço de alguma coisa… diz que 
é pior que um marroquino; 
 
> Mas quando qualquer coisa 
corre mal… diz que é à 
PORTUGUÊSA 

Os “SE” do empregado 
 
SE chego a horas... sou maníaco. 
SE me atraso... sou 
irresponsável. 
SE sou jovial... não levo nada a 
sério. 
SE me mostro reservado... tenho 
a mania que sou bom. 

SE me preocupo com o trabalho... 
sou chato. 
SE não me preocupo... sou um 
desleixado. 
SE faço um elogio... sou um 
engraxador. 
SE faço uma crítica... sou um 
sacana. 
SE fico depois da hora... estou-
me a fazer à promoção. 
SE saio à hora... estou-me nas 
tintas para o serviço. 
SE faço horas extraordinárias... 
faço tudo por uns tostões. 
SE não faço horas 
extraordinárias... sou um mau 
profissional. 
SE insisto no meu ponto de 
vista... além de burro, sou 
teimoso. 
SE não insisto no meu ponto de 
vista... não tenho carácter. 
SE sou o mais velho desta 
secção... sou um fóssil pré-
histórico. 
SE sou o mais novo desta 
secção... não passo de um puto. 
SE sou promovido... sou o bufo 
do chefe. 
SE não sou promovido... sou um 
incompetente. 
SE luto pelos meus interesses... 
sou um agitador anarquista. 
SE faço greve... sou comunista. 
SE não faço greve... sou fascista. 
SE tento ajudar... tenho a mania 
de que só eu é que sei. 
SE não tento ajudar... tenho medo 
que se apoderem dos meus 
conhecimentos. 
 

Aforismo do mês 
“Multado por ter cão e por não ter” 
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Bênção 

 
A misericórdia de Deus 
nos liberte das cadeias da violência 
da tortura, da guerra e da opressão 
 
A Palavra de Deus 
nos ensine a questionar as leis do mundo, 
a avaliá-las pela sua humanidade 
e não as aceitar sem mais 

O amor de Deus  
nos torne capazes 
de nos  encontrarmos uns com os outros 
na atenção e no respeito 
próprios de irmãs e irmãos 

A bênção de Deus 
nos envolva de paz e de bondade! 
 

Barbara Janz-Spaeth 
(Subsídios da Conferência Episcopal Alemã para o dia mundial da paz)   

 

 

 

 

Comunidade Católica de língua portuguesa    

Portugiesisch sprechende  katholische Gemeinde 

Marienstr. 38                                        Tel. 069 / 845740                                     
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E-mail: offenbach@portugiesische-gemeinde.de 
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