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Celebrar a fé  

 

 
Janeiro 2016  
 

Plano das missas nas nossas comunidades para este mês: 
 
 03.01. Primeiro domingo do mês  

Missa em Ober-Eschbach: 12:00 h     I     Offenbach: 15:00 h 
Lollar: 17:30  h 
 
10.01. Segundo domingo do mês  
Missa em Ober-Eschbach: 12:00 h    I   Offenbach: 15:00 h 
 
17.01. Terceiro domingo do mês  
Missa em Harheim: 12:00  h  I   Offenbach: 15:00 h  I 
Kelsterbach 16:45 h 
 
24.01. Quarto domingo do mês. Domingo da Integração. 
Somos chamados a participar nas eucaristias das paróquias onde 

vivemos e da qual também somos membros! 

 

31.01. Quinto domingo do mês. 

Missa em  Harheim 12:00 h   I     Offenbach: 15:00 h 
 

Fevereiro 2016 
 06.01. Primeiro domingo  

 Missa em Ober-Eschbach  12:00 h   I Offenbach  15:00 h I 

 Lollar 17:30  
 

 

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 

> Igreja de Kelsterbach St. Markus, Gerauer Straße 1 
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este mês 

Ano novo 
ano da misericórdia 

 

Iniciamos este novo ano e damos graças a Deus pelo ano que passou. 
Começamos o novo a pedir a bênção de Deus.  

Fizemo-lo nas eucaristias do primeiro domingo de Janeiro: 
Protegei, Senhor, com a vossa bênção,  

o novo ano que estamos a começar. 
Abençoai-nos, Senhor,   

a nós e a todos aqueles que nos estão confiados. 
Abençoai a nossa família e os nossos amigos de longe e de perto. 

Abençoai a nossa Comunidade, o nosso Povo 
e concedei um ano de Paz a todos os Povos da Terra. 

Abençoai o nosso trabalho,  
em casa, nos empregos e nas escolas. 

Abençoai o desejo de felicidade que enche os nossos corações.  
Conduzi os nossos passos pelos caminhos do bem,  

da justiça e da paz,  

e que sobre nós, à nossa frente e dentro de nós brilhe a Vossa Luz. 

Começar um novo ano com esta consciência  
de que o tempo que nos é dado é sempre um convite à Esperança,  

e a esperança é fonte de optimismo, este optimismo que nos leva a 
acreditar que o novo ano vai com certeza ser melhor! 

Vamos fazer por isso! 

Para os cristãos, este ano  decorre sob o tema da MISERICÓRDIA:  
a misericórdia de Deus, que deve marcar a nossa vida, não só porque nos 

sabemos objectos dele, somos “ganhadores”,  
mas também porque somos convidados pelo Evangelho a praticá-la,  

à imagem e semelhança de Deus, Deus de perdão e misericórdia! 

No optimismo, na esperança e na misericórdia, 
um Bom ano novo para todos! 
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A nossa comunidade 
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR  

 

 
 
JANEIRO 2016 

 
06 Quarta – Encontro de acólitos em Offenbach, 10,30 – 16:00 h 
 
07 Quinta – Oração à maneira de Taizé, 19:00 St. Paul Offenbach 
 
11 Segunda – recepção de ano novo do “Dekanat” de Offenbach 
 
11 Segunda – recomeço dos ensaios do Grupo Nova Terra 
 
13 Quarta – Recomeço dos encontros de catequese em Offenbach, 

16:00 h  
15 Sexta – Serão de fados, em Harheim, às 20:30 h 
 
16 Sábado – Reunião das pessoas interessadas em receber a 

imagem da “Mãe peregrina”, às 18:00 h em Offenbach 
16 Sábado – ensaio do coro litúrgico em Harheim, às 17:30 
 
17 Domingo – Encontro de catequese para todas as crianças em 

idade escolar, em Harheim às 10:30 h 
 
19 Terça – Reunião do conselho paroquial, Offenbach, 19:00 h 
 
24 Domingo – Encontro de formação para pessoas empenhadas na 

vida da Comunidade (Conselhos Paroquiais e outros grupos) 
em Frankfurt, 09:30 – 17:00 h.  

30 Sábado – Festa de carnaval em Offenbach, no nosso centro 
comunitário, a partir das 19:19 h. 

 
Tome nota desde já: 
 
14 de fevereiro – domingo – encontro de leitores e leitoras em 

Ober-Eschbach, às 10:00 h 
paróquias onde vivemos  
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GESTOS DE SOLIDARIEDADE 
 
Peditório para Adveniat 2016 
No Natal, recolhemos a nossa partilha solidária a favor da Adveniat e 
juntámos 1080,08 €, nas seguintes comunidades: 
Harheim/ Ober-Eschbach: 705,18  
Offenbach: 281,41  
Kelsterbach: 69,17  
Lollar: 24,32  

 
Festa da Epifania : colecta para a África 

Nas missas de 03.01., recolhemos 175,72 € para a Africa 
(144,40 em Ober-Eschbach 31,32 em Offenbach) 
 
A todos, o nosso OBRIGADO ! 
 
 

 
 

Festa de 
carnaval  

 

Sábado, 30 de janeiro 
 em Offenbach,  

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

de bar 
Venha festejar connosco o carnaval ! 

 
 
 

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 
Quartas-feiras: Catequese de preparação para a primeira comunhão, 16:00 
h em Offenbach 
Quintas-feiras: tardes de convívio dos "Reformados", 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: Grupo coral de Harheim/Ober-Eschbach, às 17,30 h. Harheim 
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uma nova  
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Ano Novo: nova oportunidade para a esperança 
Os primeiros dias do ano novo podem ser uma ocasião – e 
muitos assim de o fazem  -  de exprimir desejos pes-soais e 
formular projectos,  de formular “bons propó-sitos”: aquilo 
que nos propomos fazer no novo ano, aquilo em que 
queremos investir tempo e energias, algo a mudar nos nossos 
hábitos e comportamentos, algo a terminar que  se arrasta do 
ano que findou, algo a empreender... E, nessa reflexão,  
também constataremos que, afinal, somos todos uns 
incansáveis sonhadores, desenhadores de projectos, mas uns 
péssimos realizadores e cumpridores dos projectos e 
propósitos que nós mesmos esboçámos. 

No fundo, é admirável que, de ano para ano, não desistimos de 
mudar a vida e o mundo. Vivemos daquilo a que um filósofo 
alemão (E. Bloch) chamou o “princípio Esperança”. 
Acreditamos, às vezes contra tudo o que parece razóavel, que 
a vida vai ser melhor só pelo facto de ser um ano novo. Nova 
tentativa, nova oportunidade para a esperança!  

Este optimismo, típico da condição humana, é saudável. É uma 
fonte de energias, fonte de motivação para meter mãos à obra, 
“teimosia” de criar algo de novo lá onde algo parece ter 
acabado, tentando mudar aquilo que parece empedernido ou 
desesperadamente perdido. É uma postura que protege do 
perigo de cair numa perigosa depressão, motivada por esta 
impressão de que tudo termina no nada ou de que nos 
esforçamos para nada, apenas para nos enganar a nós 
mesmos.  
 
“Princípio esperança”:  precisamos da esperança como do ar 
que respiramos, e o início de um novo ano faz-nos bem, se 
reacender em nós o fogo do optimismo. Razões para 
pessimismo não faltam no nosso mundo.  Basta lembrar as 
grandes notícias e temas  que ocuparam as primeiras páginas 
dos jornais no ano que findou: os actos terroristas de Paris no 
início e no fim do ano, as guerras  
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na Síria, no Iraque, no Mali, os muitos milhões de refugiados 
em todo o mundo (dos quais os que chegam à Europa são 
apenas uma pequena fracção)... Quem tende para o 
pessimismo não tem dificuldades em encontrar argumentos. 

Com o optimismo não é assim tão fácil... Todos os bons 
propósitos podem falhar. Todos os empreendimentos 
podem fracassar. A pessoa humana tem tanto de 
ambicioso como de frágil. E a mentalidade moderna não 
inclui o fracasso nem a fraqueza.  Metas e objectivos, 
planos a curto e médio prazo, são formulados para 
optimizar o rendimento, maximar a produção, 
quantificar o êxito. O fracasso não está previsto. E 
perante o fracasso, perante o não cumprimento de 
objectivos, perante a impotência, vivemos num mundo 
sem misericórdia. Tolerância zero para quem falha.... 

Para este ano novo, o Papa propõe aos cristãos uma 
nova postura e um novo princípio: a misericórdia. 
Misericórdia é isso mesmo: sentir compaixão com quem 
falha, com quem fracassa, com quem desiste no meio, 
com quem não consegue cumprir objectivos.  A todos os 
níveis: desde a política até às relações mais pessoais e 
intímas.  Misericórdia com os outros e misericórdia 
connosco mesmos. O Papa começa pela Igreja, e,  dá um 
exemplo: é necessário encontrar uma nova atitude para 
com os casais cujo casamento “falhou” e se 
comprometeram com uma nova relação. O papa propõe 
que a Igreja mude de postura: da dureza dogmática para 
a misericórdia. Bom propósito! 

Ano novo: ocasião para fazer projectos, deixando-se 

guiar pelo princípio da Esperança. E perante o falhar e o 

fracassar, pessoal ou alheio, deixemo-nos guiar pelo 

princípio da misericórdia! Bom ano novo!                Jn 
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Portas da 

misericórdia 

1 

 
Iniciamos neste número uma série nova: mês a mês vamos dar realce ao 
ANO SANTO DA MISERICÓRDIA,  uma iniciativa do Papa Francisco, no 
sentido de renovar a Igreja e a mentalidade dos cristãos. Publicaremos 
textos do Papa, mas também de outros bispos e teólogos, mas também 
testemunhos de pessoas que queiram contar as suas experiências da 
misericórdia... Portas da misericórdia de Deus no nosso mundo, na nossa 
Igreja, na nossa vida! 
Iniciamos hoje com um texto do Papa, tirado da Bula de proclamação do 
“jubileu extraordinário da Misericórdia”  (11.04.2015) 
 
Misericórdia: fonte de alegria 

Precisamos sempre de contemplar o mistério da misericórdia. É fonte 
de alegria, serenidade e paz. É condição da nossa salvação. 
Misericórdia: é a palavra que revela o mistério da Santíssima 
Trindade. Misericórdia: é o acto último e supremo pelo qual Deus 
vem ao nosso encontro. Misericórdia: é a lei fundamental que mora 
no coração de cada pessoa, quando vê com olhos sinceros o irmão 
que encontra no caminho da vida. Misericórdia: é o caminho que une 
Deus e o homem, porque nos abre o coração à esperança de sermos 
amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado (2). 
 
A porta da Misericórdia: um gesto simbólico do perdão de Deus 

Perante a gravidade do pecado, Deus responde com a plenitude do 
perdão. A misericórdia será sempre maior do que qualquer pecado, e 
ninguém pode colocar um limite ao amor de Deus que perdoa. Na 
festa da Imaculada Conceição, terei a alegria de abrir a Porta Santa. 
Será então uma Porta da Misericórdia, onde qualquer pessoa que 
entre poderá experimentar o amor de Deus que consola, perdoa e dá 
esperança (3) 
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Deus: clemente e compassivo, lento para a ira, rico de misericórdia 

« Paciente e misericordioso » é o binómio que aparece, 
frequentemente, no Antigo Testamento para descrever a natureza de 
Deus. O facto de Ele ser misericordioso encontra um reflexo concreto 
em muitas acções da história da salvação, onde a sua bondade 
prevalece sobre o castigo e a destruição. (6) 
 
Prática da misericordia: a credibilidade da Igreja em questão 

A arquitrave que suporta a vida da Igreja é a misericórdia. Toda a 
sua acção pastoral deveria estar envolvida pela ternura com que 
se dirige aos crentes; no anúncio e testemunho que oferece ao 
mundo, nada pode ser desprovido de misericórdia. A credibilidade da 
Igreja passa pela estrada do amor misericordioso e compassivo. A 
Igreja « vive um desejo inexaurível de oferecer misericórdia ». Talvez, 
demasiado tempo, nos tenhamos esquecido de apontar e viver o 
caminho da misericórdia. Por um lado, atentação de pretender 
sempre e só a justiça fez esquecer que esta é apenas o primeiro 
passo, necessário e indispensável, mas a Igreja precisa de ir mais 
além a fim de alcançar uma meta mais alta e significativa. Por outro 
lado, é triste ver como a experiência do perdão na nossa cultura vai 
rareando cada vez mais. Em certos momentos, até a própria palavra 
parece desaparecer. Todavia, sem o testemunho do perdão, resta 
apenas uma vida infecunda e estéril, como se se vivesse num deserto 
desolador. Chegou de novo, para a Igreja, o tempo de assumir o 
anúncio jubiloso do perdão. É o tempo de regresso ao essencial, para 
cuidar das fraquezas e dificuldades dos nossos irmãos. O perdão é 
uma força que ressuscita para nova vida e infunde a coragem para 
olhar o futuro com esperança. 
No nosso tempo, em que a Igreja está comprometida na nova 
evangelização, o tema da misericórdia exige ser reproposto com novo 
entusiasmo e uma acção pastoral renovada. É determinante para a 
Igreja e para a credibilidade do seu anúncio que viva e 
testemunhe, ela mesma, a misericórdia. A sua linguagem e os 
seus gestos, para penetrarem no coração das pessoas e desafiá-las a 
encontrar novamente a estrada para regressar ao Pai, devem irradiar 
misericórdia. (12)  
                                          Extractos. Texto completo em www.vatican.va 
                                                               (títulos nossos) 
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À procura da Palavra 

 

Para o novo ano, pedimos a paz 
 
 
Dai-nos, senhor, a paz que vos pedimos 
A paz sem vencedores e sem vencidos. 
Que o tempo que nos deste seja um novo 
Recomeço de esperança e de justiça. 
Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos. 
 
A paz sem vencedores e sem vencidos. 
 
Erguei o nosso ser à transparência 
Para podermos ler melhor a vida, 
Para entendermos melhor o vosso mandamento, 
Para que venha a nós o vosso reino 
Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos. 
 
A paz sem vencedores e sem vencidos. 
 
Fazei, Senhor, que a paz seja de todos. 
Dai-nos, Senhor, a paz que nasce da verdade. 
Dai-nos a paz que nasce da justiça. 
Dai-nos a paz que se chama liberdade. 
Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos. 
 
A paz sem vencedores e sem vencidos. 
 
 
Sofia de Mello Breyner 
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rir  

faz bem 

Céu 
Morrem três raparigas e vão ter 
com o S. Pedro e este diz:  
 - Estamos sem espaço e para não 
entrar toda a gente vou fazer-vos 
um pequeno teste,  
1ª senhora:   
- Qual foi a 1ª mulher na terra?   
- foi a EVA.   
- Pode entrar.   
Para a 2ª senhora:  - Qual foi o 1º 
homem na terra?   
- Foi Adão.  - Pode entrar.   
E a outra pensa: "Isto é super-
fácil!"   
3 ª senhora :  
- qual foi a 1ª coisa que Adão 
disse a Eva?   
Diz a mulher muito baixinho:    
- Eh pá, isto é mais difícil do que 
eu pensava!   
 - Pode entrar.  
 
Má cara 
A dona da casa para a empregada 
doméstica: 
- Gertrudes, olhe que eu gostei 
nada da cara do sujeito que esta 
manhã veio visitá-la! 
A empregada: 
- Tem graça! Também ele me 
disse o mesmo quando viu a cara 
da senhora… 
 

Música 
Dizia um para o amigo: 
- Lá em casa,a minha mulher anda 
a aprender a tocar piano,o meu 
filho mais novo a tocar viola,o 
mais velho a tocar violino e a 
minha filha a tocar harpa! 
O amigo: 
- E tu não tocas nada? 
O outro: 
- Quando eles todos começam, 
eu toco logo a andar para o meio 
da rua… 
 
Férias 
Diz um ao amigo: 
- Já estou cansado das férias! É a 
balburdia da praia, o calor, o 
andar atrás dos miúdos para não 
fazerem asneiras, são almoços e 
os jantares tarde e a más horas, é 
o deitar quase na manhã do outro 
dia… Eu assim não aguento! 
Diz-lhe o amigo para o consolar: 
- Eh pá, as férias também já estão 
quase a acabar! Quando 
recomeçares a trabalhar, logo 
terás tempo para descansar… 
 

Aveirense, Biebererstr. 76 Offenbach  

e Heddernheimer Ldstr 24 Frankfurt 

Portugal Direkt, Riedhof 1, Bad-

Vilbel 3 / Massenheim  

Sound & Light, Gustav Adolf Str. 

14  Offenbach 
 

Tiragem deste mês: 400 ex

http://www.anedotadodia.net/anedotas/curtas/visita-da-sogra
http://www.anedotadodia.net/anedotas/picantes/so-mais-uma-so-mais-uma
http://www.anedotadodia.net/anedotas/crise/regresso-das-ferias-no-algarve
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No início do ano, é bonito trocar saudações.  

Renovamos assim uns para com os outros o desejo  
de que o ano que começa seja um pouco melhor.  

No fundo, é um sinal de esperança  
que nos anima e nos convida a acreditar na vida.  

Mas, sabemos que, com o ano novo,  
não mudará tudo  

e muitos problemas de ontem permanecerão amanhã 
 

O Pai é um apaixonado pelo ser humano 
 e não se cansa jamais de recomeçar connosco  

para nos renovar.  
Mas Ele não promete mudanças mágicas  
porque Ele não usa uma varinha mágica.  
Ele ama mudar a realidade por dentro,  

com paciência e amor.  
Pede para entrar na nossa vida com delicadeza,  

como a chuva na terra, para criar frutos.  
E sempre nos espera com tenacidade 

 
Papa Francisco 

no “Angelus” de 01.01.2016 

 
 

Comunidade Católica de Língua Portuguesa de Offenbach    
Portugiesisch sprechende  katholische Gemeinde 

Marienstr. 38                                        Tel. 069 / 845740                                     

D- 63069 Offenbach                               Fax. 069 / 83 83 89 79 

 

E-mail: offenbach@portugiesische-gemeinde.de 

Homepage: www.portugiesische-gemeinde.de 

Facebook: comunidadecatolica.offenbach 

http://www.portugiesische-gemeinde.de/

