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Celebrar a fé  

 

 

 
 

Plano das missas para este mês: 
  
Janeiro 2017 

08.01 – Segundo domingo do mês - Epfania do Senhor 

Ober-Eschbach :  12 h             Offenbach:  15 h        Lollar: 17 h 
 

15.01. – Terceiro domingo do mês –  II Domingo comum A  

Harheim :  12 h            Offenbach:  15 h     Kelsterbach: 16:45 h    

 

22.01. – Quarto domingo:  Missa em Gross-Umstadt 17 h 

 

29.01. – Quinto domingo do mês - IV Domingo comum A  

Harheim :  12 h            Offenbach:  15 h         

 

Fevereiro 2017 
  

05.02. Primeiro domingo - V Domingo comum A  

 Ober-Eschbach : 12 h         Offenbach: 15 h           Lollar: 17 h 
 
12.02. Segundo domingo - VI Domingo comum A  

Ober-Eschbach:  12 h .       Offenbach: 15 h 

 
19.02. Terceiro domingo - VII Domingo comum A  

Harheim :  12 h                   Offenbach:  15 h      Kelsterbach: 16:45 h   

 

26.02. – Quarto domingo:  Domingo da integração. 

Somos convidados a tomar parte nas eucaristias da paróquia onde 

vivemos. 

 

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 – 65451 Kelsterbach 

este mê Imagem da capa: Deutsche Bischofskonferenz, Arbeitshilfe 291 
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este mês 

TOME NOTA 
das seguintes datas  

 

 

 

 

 

 

 

28 de Janeiro 

Serão cultural 

Alentejo  
Terra Bela ! 

(Centro Comunitário, 
Offenbach, 19:00 h) 

 

NÃO VIOLÊNCIA 

Há 50 anos, o papa Paulo VI dava início a esta 
iniciativa que conhecemos pelo nome de “Dia 

Mundial da Paz”, celebrado de ano para ano no 
dia 1 de Janeiro. Como que a dizer: 

que o novo ano seja mais um tempo de paz.  
Tempo para procurar a paz, tempo para construir 

a paz, tempo para celebrar a paz. 
Este ano, o Papa Francisco propôs como tema:  

“Não-violência:  
um novo estilo para uma política de paz”.  

De facto, o ano 2016 foi como poucos marcado 
por notícias de guerras, de terrorismo e de 

violência.  Dos atentados em Paris no início até ao 
atentado terrorista no mercado de natal de 
Berlim, com a guerra da Síria pelo meio...  A 

violência mostra aquilo de que é capaz: de 
transformar este planeta numa praça de medo .. 

num inferno. 
A mensagem do Papa convida-nos a acreditar na 

força da não-violência.  
Com violência não se chega à paz. Leia a reflexão 

que lhe propomos nas páginas centrais. 
Um outro convite à paz vem de alguém que nós 

portugueses devemos escutar  com duplo 
interesse (por quem é e pelo que diz): António 

Guterres, desde 1 de janeiro Secretário Geral da 
ONU. Na sua primeira mensagem,  apelava a 

todos nós: “Partilhem comigo este compromisso 
com a Paz, hoje e todos os dias. Façamos de 2017 

um Ano de Paz!” 
(veja o texto completo na p. 15). 

Um belo apelo a cada um de nós.  
A cada um / a cada uma de nós de responder!  
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A nossa comunidade 
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR  

 
 

 
Janeiro 2017 
 
04 Quarta – Recomeço do curso de alemão, às 18:30 h 
07 Sábado –  Encontro de catequese de preparação para a 1ª 

comunhão em Harheim, 17:30 h 
09 Segunda – Recepção de ano novo do Dekanat  de Offenbach 
 - recomeço dos ensaios do grupo Nova Terra  
12 Quinta – Oração à maneira de Taizé, às 19:00 h em Offenbach 
 (St. Paul) 
14 Sábado – Encontro de catequese – Ano 1, iniciação – em 
 Offenbach, às 15:00 h 
 - Ensaio do coro em Harheim, às 16:30 h 
15 Domingo – Encontro para todas as crianças em idade escolar,
  em Harheim, às 10:30 h 
17 Terça – Reunião do Conselho Paroquial, Offenbach, 19:00 h 
 
22 Domingo – Encontro de formação para pessoas empenhadas na 
 vida das comunidades, em Gross-Umstadt, 10:00 – 18:00 h 
28 Sábado – Serão cultural : “Alentejo, terra bela “  o canto, a 
 música, a poesia, o artesanato e as paisagens do alentejo, 
 acompanhadas por petiscos alentejanos!  (19:00 h)   
 
Fevereiro 2017 
 
02 Quinta – oração à maneira de Taizé, 19:00 h em Offenbach (St. 
 Paul) 
03 Sexta – Encontro de acólitos em Harheim, 18:30 h 
 - Encontro de leitura da Bíblia em Harheim, 20:00 h 
04 Sábado – Encontro mensal de catequese – Ano 1, iniciação – em 
 Offenbach, às 15:00 h 
11 Sábado – Encontro de jovens crismados (CR 15) em Harheim, às 
 18:30 h 
12 Domingo –  Participação especial de namorados e noivos nas 
 missas de domingo(?). Bênção dos  noivos, por ocasião do 
 dia de S. Valentim. 
18 Sábado – Festa de carnaval na missão, Offenbach, a partir das 
 19:19 h. Música ao vivo! 
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Domingo 22 de janeiro 2017: Encontro de reflexão bíblica  

 
Tema 
“Fundamento de uma espiritualidade mariana para o sec. XXI” 
com Frei Fernando Ventura (capuchinho),  
 
Local: Gross-Umstadt. Início: 10.00 h. Encerramento: 18:00 h 
- organização das comunidades de língua portuguesa de Frankfurt, Gross-
Umstadt, Kaiserslautern, Mainz, Offenbach 

 

Curso de alemão 
 
Está a decorrer até meados de março um curso de alemão (nível A). 
Uma vez terminado esse curso, receomeçaremos de novo com o 
mesmo nível (isto é, para pessoas que nunca frequentaram curso 
nenhum). Está uinteressado/a? Contacte-nos!  
 

Serão cultural  “Alentejo, Terra Bela” 
 
Sábado, 28 de Janeiro 2017, a partir das 19:00 h no nosso centro 
comunitário (Marienstr. 38, 63069 Offenbach) 
Procurando propor na nossa comunidade um serão cultural por mês, 
estamos a organizar para o mês de  janeiro um  serão cultural sobre 
o alentejo.  Propomo-nos dar a conhecer um pouco da vasta riqueza 
cultural desta região de Portugal:  
Cantares,  Exposição de artesanato, Poesia do Alentejo, imagens 
exposição (e venda?) de produtos do alentejo: vinhos, queijos, 
chouriço, azeite... 
 

Grupos regulares, com encontros a ritmo semanal: 
 
Segundas-feiras: Grupo coral NOVA TERRA, Offenbach, às 20:30 h 
  Curso de alemão às 18:30 h 
Terças-feiras:  “Caminhar – meditar” às 08:30 h 
Quartas-feiras Curso de alemão às 18:30 h 
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” às 14:45 h 
  Grupo Coral em Harheim às 16:30 h 
  Catequese para a primeira comunhão Harheim às 17:30 h 
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Pessoas  

e factos 

 
 

 
* Faleceu a 16.12.2016 José 
Gomes da Conceição , de 68 
anos de idade, membro da nossa 
Comunidade de Kelsterbach. Foi 
sepultado em Kelsterbach a 
22.12. numa celebração  bilingue 
das duas comunidades 
(comunidade paroquial local e 
comunidade de língua 
portuguesa).  
As nossas condolências e a 
nossa comunhão na oração com 
a família Gomes Ruivo. 
 
 
 

* Lollar: novo mordomo. Depois 
da Alexandra Moreira, assume as 
funções de mordomo das festas 
da comunidade o Paulo Oliveira. 
À mordoma cessante o nosso 
obrigado por este ano de serviço 
à vida da comunidade. 
 
 
* Paulo Pisco, deputado pelo 
círculo da emigração – Europa – 
(PS),  esteve na nossa 
comunidade no passado dia 17 
de dezembro. 
A nossa comunidade apoia todas 
as iniciativas no sentido de levar 
as pessoas a interessar-se pelo 
bem comum, pela “política”. 
Apelamos também ao 
recenseamento eleitoral, que 
pode fazer-se no serviço de 
atendimento consular que tem 
lugar nas instalações da nossa 
comunidade. 

 
 

 
 
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   
*   Padre Carlos Figueiredo – 0176 72937486   
*   ou a paróquia onde vive (todos nós somos também membros da 
paróquia onde vivemos!) 
 

 
Serviços de atendimento consular: quintas e sextas-feiras, das 
08:30 h às 13:30 h. Telefone da antena consular:   01523 474 8026  
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2016 A nossa comunidade em números 
 
Ao chegar ao fim de 2016, vale a pena lançar um olhar sobre a situação da 
nossa comunidade e dos números que a caracterizam: 
 

Número total de cristãos pertencentes à nossa comunidade 
(registados como católicos): 3256  
 

Grandes grupos:  
Offenbach (cidade): 720 
Harheim / Ober-Eschbach: 415 
Kelsterbach: 279 
Lollar: 101 

Todos os outros vivem dispersos pelos 9 arciprestados (“Dekanate”) da 
Diocese 

Foram celebrados 
Baptizados: 5               1ª comunhão: 9                   casamentos: 1 
 

GESTOS DE PARTILHA E SOLIDARIEDADE 
 
Realizámos na nossa comunidade várias colectas de solidariedade.  
Publicamos aqui as importãncias recolhidas e já enviadas. 
 
PEDITÓRIO PARA A CARITAS (06.11.2016) 
recolhemos o total de 179,16 € (Offenbach: 33,87 €;  Lollar: 31,50 €; Ober-
Eschbach/Harheim: 100,96 €) 
 
COLECTA DE NATAL PARA ADVENIAT (24./25.12.2016) 
Recolhemos 1242,58 €, distibuidos da seguinte forma: 
Offenbach: 209, 86 €; Harheim/Ober-Eschbach 835,02 €; Lollar: 12,10 €; 
Kelsterbach: 185,60 € 
 
COLECTA PARA ÁFRICA (08.01.2017) 
Recolhemos o total de 320,98 € (Offenbach: 117,65 €; Ober-
Eschbach/Harheim: 203,33 €) 
 
MIGRAÇÔES 
Além disso, enviámos à Obra Católica Portuguesa das Migrações 770 € 
como contributo da nossa comunidade para este serviço aos Migrantes. 
 

Obrigado a todos por todos estes gestos de partilha e solidariedade! 
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  Tema 
 

 
 

Não-violência: 
uma  
nova política  
para a paz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um mundo de guerra e violência 

 Na sua mensagem  para a celebração do 50º. Dia Mundial 
da Paz, o Papa Francisco fez um apelo “à não violência” e 
desafiou-nos a viver um “estilo de uma politica para a paz”. 
E esse desafio faz -se urgente, porque vivemos no mundo 
de hoje com uma realidade cada vez mais violenta. Viver 
hoje em segurança é privilégio de poucos.  

Na mesma mensagem o  Papa denuncia  esta realidade 
triste da guerra , dizendo que “ infelizmente, encontramo-
nos a braços com uma terrível guerra mundial aos 
pedaços”(...) “guerras em diferentes países e continentes; 
terrorismos, criminalidade e ataques armados 
imprevisíveis; os abusos sofrido pelos migrantes e as 
vítimas do tráfego humano. E para que?”, pergunta o 
Papa.  Será que ainda não aprendemos que a guerra só traz 
sofrimento e dor? E por que chegamos a este ponto? 
Estamos realmente numa guerra mundial? 

O que se tem discutido  sobre toda esta forma terrível de 
guerra nos dias atuais, é que os ataques de 11 de setembro 
nos EUA, trouxeram a guerra à nossa porta. Até então, a 
guerra estava longe de nós. Viver no ocidente era 
relativamente seguro. A guerra era lá na terra dos outros, 
dos” inimigos”... até  essa  altura  poucos eram os que se 
preocupavam  com esta situação. Mas a  guerra era real. 
Havia morte de civis inocentes aos milhares.  

Para os “senhores da guerra” , eram apenas conflitos, os 
quais serviam para testar novas armas de guerra e fazer 
propaganda delas. Os seus agentes de propaganda  
encarregavam-se de espalhar pelo planeta a má fama do 
“inimigo” e a justificar os ataques dos ditos “aliados”,   
como necessários para a “paz”, a nossa paz. Mas o ataque 
de 11 de setembro é logo entendido, não como um 
conflito, mas como ato de guerra ao qual se deve 
responder com igual ou pior violência. O país mais rico e  

 



Comunidade Cristã  Jan / Fev 2017 

seguro do mundo, agora descobre-se também  vunerável. Os 
seus rigorosos controles falharam e isso torna-se uma 
situação grave: a falta de segurança dos cidadãos 
americanos... E desde lá, a violência e o terror só 
aumentaram.  “Os fatos recentes de terrorismo e a 
declaração de guerra dos países ocidentais ao Estado 
Islâmico suscita de forma tenebrosa o fantasma da guerra 
moderna com grande capacidade de destruição. Nestas 
guerras apenas 2% dos mortos são soldados. Os demais são 
civis, especialmente mulheres e crianças inocentes (...) Os 
aviões militares atuais  parecem figuras apocalípticas, 
carregadas de bombas que matam pessoas, destroem 
construções e danificam a natureza” (L. Boff) 

Hoje, convive-se com noticias diárias sobre a guerra e o 
terrorismo no mundo, agora não mais distante, mas próximo 
de nós. O medo já faz parte da realidade da maioria das 
pessoas. As ameaças terroristas tornam o nosso dia a dia 
mais preocupante e tenso. Mas o que nos tira o sono é saber 
que os ditos “senhores da guerra” estão a cada dia a 
desafiarem-se para mostrar mais poder sobre o outro e 
amedrontar ainda mais a humanidade com as  suas armas de 
destruição em massa. Cabe-nos  a nós como pessoas de fé, 
acreditar que a humanidade tem concerto  e que os homens 
serão capazes de entender que “ a violência não é remédio 
para o nosso mundo dilacerado. Responder à violência com 
violência leva, na melhor das hipóteses, a migrações forçadas 
e a atrozes sofrimentos (...) No pior dos casos, pode levar a 
morte física e espiritual de muitos, se não mesmo de todos”. 
CF 

 

“ Enquanto o século passado foi arrasado por duas guerras 
mundiais devastadoras, conheceu a ameaça da guerra 
nuclear e um grande número de outros conflitos, hoje, 
infelizmente, encontramo-nos a braços com uma terrível 
guerra mundial aos pedaços. “ 

Papa Francisco, mensagem para o Dia Mundial da Paz 2017, nr 2 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não-violência: 
uma  

nova política  
para a paz  
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tema 
 

 
 

Não-
violência: 
uma  
nova política  
para a paz 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BEM-AVENTURADOS OS QUE CONSTROEM A PAZ 

„Felizes (bem-aventurados) os que constroem a paz, porque 
serão chamados filhos de Deus”: 
nesta proclamação, que o Evangelho de Mateus refere na sua 
recolha das bem-aventuranças, no início do “Sermão da 
Montanha”, resume-se a posição pessoal e a doutrina de 
Jesus sobre a paz.  

A paz é, antes de mais, uma “não-violência”.  No mesmo 
sermão da montanha, Jesus reflecte sobre o princípio 
regulador da violência conhecido pelo nome de “lei de 
talião”: “Olho por olho, dente por dente”, que vinha já do 
Primeiro Testamento.  O comentário de Jesus é claro: “a 
quem te bater na face direita, vira-lhe também a outra; se 
alguém te quiser tirar a capa, dá-lhe também a túnica...” (ver 
Mateus 5,38-42).  Dito por palavras nossas, podia ser esta a 
resposta de Jesus: não entres no jogo da violência 
provocadora, mas desarma o violento confrontando-o com a 
não-violência. A lógica de Jesus, que já foi experimentada ao 
longo da história por miliantes pacifistas (Ghandi, Martin 
Luther King...) parece ser esta: a violência, mesmo como 
resposta à violência, é sempre violência. E toda a violência 
gera violência. Só a não-violência conduz à paz.  

Os evangelhos são unânimes em atribuir a Jesus estas 
palavras do Sermão da Montanha.  Neste tema como em 
muitos outros, Jesus impressionou de tal modo os seus 
discípulos e os seus ouvintes que eles as guardaram como 
“palavras” do mestre. Todo o evangelho é convite a uma 
espiritualidade da não-violência. E Jesus testemunha depois 
com a sua vida. No processo que o condenou à morte,  recusa 
o uso da violência mesmo para se defender. A Pedro, o 
discípulo que puxou da espada para defender o Mestre, Jesus 
ordena: “mete a espada na baínha...” (Mt 26,58).  Bofeteado 
por um soldado, Jesus responde com a outra face, sem deixar 
de denunciar a violência: “Se falei mal diz-me me que, se falei 
bem, porque me bates?”. Jesus assume a espiritualidade não 
violenta da figura do Servo de Javé (do livro de Isaías).  Não 
resiste a quem o maltrata. 
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Shalom: a paz que é mais que ausência de guerra 

A não-violência deve ser também a prática dos seus 
discípulos. Chegados a uma aldeia de samaritanos que se 
recusaram a acolhê-los, os discípulos sugerem a Jesus: 
“Queres que mandemos vir fogo do céu para os destruir?”... 
Jesus repreende e pergunta: “afinal, de que espírito sois?” 

Mas a paz do evangelho é mais que não-violência. “Paz na 
terra às pessoas que Deus ama”: foi o anúncio que 
acompanhou o nascimento de Jesus. Outra tradução 
possível: “Paz na terra às pessoas , a quem Deus quer bem”.  
A Paz é o bem que Deus quer para a humanidade, e Deus 
convida todas as pessoas a ser pessoas “de boa vontade” na 
aceitação desta paz-dom de Deus. A Paz – Schalom – do 
Evangelho é bem diferente da “pax romana” baseada na 
opressão, no silenciamento dos conflitos, na repressão dos 
diferentes. A paz de Belém é dom do Amor de Deus, que 
reconcilia a humanidade com Deus e todas as pessoas entre 
si.  

Discípulos de Jesus: anunciadores da Paz 

Jesus envia o seus discípulos com estas instruções: onde 
chegardes, dizei primeiro: “A paz esteja nesta casa!” (Mt 
10,10). A paz será aceite ou não, mas os discípulos de Jesus 
são portadores de uma boa nova de paz, não de uma religião 
de ameaças e de leis de imposição mais ou menos violenta. 

Muito se tem reflectido sobre esta espiritualidade de Jesus. 
Uns consideram-na ingénua e, de todos os modos, apenas 
para uso pessoal/individual, isto é, não aplicável na 
sociedade e na política internacional. Outros acreditam que 
uma posição radical de não-violência teria evitado muitas 
guerras que começaram por pequenos conflitos. 

Para o discípulo de Jesus, a espiritualidade da não-violência 
é parte do Evangelho:  para orientar a nossa procura, a 
nossa oração, as nossas relações uns com os outros, as 
nossas ideias e opções pessoais e políticas, o nosso agir!    Jn 
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Religião e violência 

O papa, na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz, avança 
com uma afirmação clara: não pode haver violência em nome de 
Deus. “Nenhuma religião é terrorista. A violência é uma 
profanação do nome de Deus.”   Esta afirmação é um 
imperativo moral, isto é, uma exigência daquilo que devia ser 
mais do que uma constatação do que acontece. De facto, as 
religiões foram muitas vezes fontes de violência.  
Uma religião é fonte de violência sempre que passa da certeza 
na procura da verdade (eu sei que aquilo em que acredito é a 
verdade) para a pretensão do monopólio absoluto da verdade. 
Quem está convencido possuir a verdade toda acaba por cair na 
negação do direito à existência dos diferentes. A pretensão à 
posse da verdade absoluta não deixa margem aos que não 
“alinham”, aos que seguem outros caminhos,  aos “infiéis”... 
Aconteceu isso  com o cristianismo do tempo da inquisição, e 
acontece hoje com as interpretações políticas do islão.  
Em nome de Deus se perseguiu / se persegue, e se mata. Mas 
como falar de Deus, criador e senhor da vida, e, ao mesmo 
tempo, destruir e matar em Seu nome? 

A violência religiosa nos textos da Bíblia 

Na Bíblia (Antigo Testamento) há diversos textos e situações em 
que Deus é envolvido na luta contra os inimigos, sejam eles os 
inimigos do Povo sejam os adversários do crente.  
Um exemplo clássico, entre muitos, é aquele em que se diz: 
Deus exterminou os egípcios, “precipitou no mar cavalo e 
cavaleiro” (Ex 15,1). Uma interpretação correcta desses textos, 
em que se afirma o papel de Deus na destruição dos inimigos de 
Israel,  tem que distinguir entre “verdade histórica” e vivência 
da fé. O povo de Israel, que, comparado com os egípcios, era um 
povo pequeno, fraco, desarmado,  conseguiu libertar-se, guiado 
por um bom chefe que era Moisés. Depois de ter saído, em 
liberdade, pergunta-se: “como foi possível?!”, e a resposta  era 
clara: só conseguimos porque Deus estava do nosso lado. E o 
mesmo acontece em textos que se referem à relação de Israel 
com os povos vizinhos (por ex. Isaías 34). A violência não veio de 
Deus nem Deus mandou matar; Deus foi envolvido na luta pelos 
crentes, num acto de fé que hoje 
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podemos compreender – Deus está do nosso lado ! -, mas que 
não tem de ser a nossa maneira de ver Deus nem o modo como 
Ele actua na história. 

Outra situação é quando o crente pede a Deus que faça justiça 
aos que o perseguem injustamente ou mesmo por causa da sua 
fé. O crente acredita na justiça de Deus e, ao entregar a Deus o 
acto da “vingança” justiceira, o crente renuncia a fazer justiça 
por suas mãos. É o caso de muitos versículos dos salmos, como 
este por ex.: “Ó Deus, quebrai-lhes os dentes na própria boca...” 
(Salmo 58,7) Não sendo a nossa maneira de rezar – esta de pedir 
castigo e vingança de Deus contra os que nos querem mal – há 
que reconhecer que os textos bíblicos que assim falam já 
representam um avanço, ao levar os crentes a entregar a justiça 
a Deus... Só a Ele pertence fazer justiça, mas que a justiça de 
Deus não corresponde aos nossos paradigmas vai ficando claro 
na Bíblia, à medida que a fé de Israel “amadurece”...  

Não podemos ler a Bíblia de forma fundamentalista, mas temos 
de interpretar texto por texto, para distinguir entre revelação de 
Deus e experiências historicamente situadas em que os crentes 
vivem e exprimem a sua fé.  

O islão e os seus textos  de violência  

Os crentes e os teólogos do islão são hoje desafiados a fazer 
também esta leitura crítica dos seus textos religiosos funda-
mentais, o Corão e da Sharia (Lei). “Os conteúdos radicais do 
islão não podem ser minimizados nem ignorados. O diálogo 
inter-religioso está condenado a ser um falhanço, enquanto os 
muçulmanos não tomarem posição clara contra eles... Essas 
passagens do corão têm de ser compreendidas no seu contex-to 
histórico... Um islão sem uma corajosa leitura auto-crítica não 
tem futuro” (Abdel-Hakim Ourghi, professor de Teologia 
muçulmana, UNI Freiburg, SZ 5.12.2015).  E chegará o momen-
to em que também os crentes do islão irão descobrir que têm de 
abandonar os apelos à “guerra santa” e à “islamização” do 
mundo inteiro.  
O mundo de hoje e de amanhã precisa do contributo pacífico 
de todas as religiões na procura da tolerância, da não-
violência, da paz.                                                                            Jn 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Não-
violência: 

uma  
nova política  

para a paz  
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 à procura da palavra 
 
 
 
Dai-nos, senhor, a paz que vos pedimos 

 
 
 

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. 
 
 
Sophia de Mello Breyner 
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Sociedade                  

Cidadania 

 

“ Neste primeiro dia como Secretário-Geral das Nações Unidas, há, 
sobretudo, uma pergunta que me assalta a consciência: 
Como ajudar os milhões de seres humanos vítimas de conflitos e que 
sofrem enormemente em guerras que parecem não ter fim? 
Populações civis em vários pontos do globo são destroçadas sob a mais letal 
violência. Mulheres, crianças e homens são mortos ou feridos, vendo-se 
forçados a abandonar os seus lares, tudo perdendo. Até mesmo hospitais e 
comboios humanitários são atingidos sem contemplação. 
Nestas guerras não há vencedores; todos perdem. Gastam-se biliões* de 
dólares na destruição de sociedades e economias, alimentando ciclos de 
desconfianca e medo que podem perpetuar-se por gerações. Vastas regiões 
do planeta estão inteiramente desestabilizadas e um novo fenómeno de 
terrorismo global ameaça-nos a todos. 

Neste primeiro dia do ano, peço a todos que partilhem comigo um 
propósito de Ano Novo:    Façamos da Paz a nossa prioridade. 

Façamos de 2017 um ano em que todos – cidadãos, governos, dirigentes – 
procurem superar as suas diferenças. Seja através da solidariedade e da 
compaixão nas nossas vidas quotidianas, seja através do diálogo e do 
respeito independentemente das divergências políticas. Seja por via de um 
cessar-fogo num campo de batalha ou mediante entendimentos 
conseguidos à mesa de negociações para obter soluções políticas.               A 
procura do bem supremo da Paz deve ser o nosso objetivo e o nosso 
princípio orientador. A dignidade e a esperanca, o progresso e a 
prosperidade – enfim tudo o que valorizamos como família humana – 
depende da Paz.     Mas a Paz depende de nós.  

                     
 
Apelo a todos para que partilhem comigo este compromisso para com a Paz 
hoje e todos os dias. Façamos de 2017 um Ano de Paz. 
Obrigado. “  

Façamos da Paz 
a nossa prioridade! 

- 1ª Mensagem de António 
Guterres como  secretário 

geral da ONU 
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Igrejas cristãs: 
diversidade  
e unidade 

- Série sobre o  diálogo    

ecuménico entre os cristãos 

1 
 
2017 Ano para reflectir sobre a unidade da Igreja  
 
Católicos, protestantes / evangélicos, ortodoxos...  Para a maioria de nós, 
na Alemanha, a imigração foi também a ocasião de conhecer esta 
diversidade de formas de viver e de celebrar dentro da religião cristã. Nas 
nossas cidades, por mais pequenas que sejam, há igrejas “evangélicas” e 
igrejas católicas, muitas delas difíceis de distinguir pelo aspecto exterior. 
Alguns de nós vivem mesmo em regiões onde há mais “evangélicos” que 
católicos. Todos conhecem alguém que, sendo cristão, é de outra igreja. 
Alguns já têm mesmo na família pessoas provenientes de outras confissões 
(casamentos bi-confessionais são hoje uma realidade absolutamente 
normal).  Alguns de nós teremos mesmo já tido a ocasião de participar 
numa celebração ecuménica. Enquanto comunidade cristã somos 
convidados a participar com frequência, de forma activa. 
 
A Igreja de Jesus Cristo aparece-nos em diversas “Igrejas”. Como 
compreender esta diversidade? Como encará-la? Que é feito do desejo de 
Jesus que, ao despedir-se dos discípulos, antes de morrer, reza: “Pai, que 
todos sejam um...” (João 17,21)? 
   
De onde vêm as divisões? Como começaram? 
Como foi possível que, falando todos do mesmo Deus e do mesmo Jesus 
Cristo, se tenha chegado  em tempos passados à violência e à guerra entre 
confissões cristãs? 
 
E como vamos continuar, com estas divisões? Vamos ficar para sempre 
divididos, uma vez que agora nos entendemos e compreendemos uns aos 
outros? Ou vamos continuar a procurar a unidade dos diferentes, de forma 
que a unidade seja visível para nós e para o mundo que nos observa? 
Todas estas perguntas não são novas. Desde princípios do século XX que 
cristãos de todas as confissões reflectem estes temas e fazem deles oração. 
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O Concilio Vaticano II veio mudar radicalmente a atitude da Igreja católica 
em relação às outras igrejas cristãs. As velhas divisões e separações entre 
ortodoxos e católicos-romanos, mas também as novas divisões que se 
sucederam à reforma de Martinho Lutero, começaram a ser encaradas com 
novo olhar. Desenvolveu-se o movimento ecuménico, a teologia 
ecuménica, os encontros ecuménicos. 
 
No  que diz respeito às divisões entre católicos e protestantes, o ano que 
agora começamos, 2017, é um ano particularmente importante e 
prometedor.  Lembramos os 500 anos do início da reforma feita pelo 
monge católico Martinho Lutero, quando  em 1517, ele, que era professor 
de teologia, avançou com uma proposta nova para assumir a vida cristã a 
partir da consciência de cada um(a).   
Será para muitos um ano de celebração, para outros mais ano de reflexão, 
para todos um ano de memória crítica e de retrabalhar os velhos 
traumatismos e feridas que mutuamente, católicos e protestantes, nos 
provocámos. 
 
A Igreja Evangélica dirigiu um convite à Igreja Católica, de modo especial à 
igreja católica na Alemanha, para se associar a esta reflexão. E a Igreja 
católica respondeu afirmativamente. Um primeiro documento conjunto foi 
já publicado: “Erinnerung heilen – Jesus Christus bezeugen. Ein 
gemeinsames Wort zum Jahr 2017“  (“Curar a memória – testemunhar 
Jesus Cristo. Uma declaração conjunta para o ano 2017”). 

Aproveitamos também este ano, 2017, para publicar, aqui na Comunidade 
Cristã, uma série de artigos que nos ajudem a compreender melhor a 
situação de separação entre as Igrejas cristãs e a entrar neste movimento 
ecuménico, que nos conduzirá, sob a acção do Espírito de Deus, à unidade 
reconciliada.                                                                                       Jn 

 

Wir verpflichten uns, jeweils den ersten Schritt aufeinander zu tun. Wir begegnen 
einander im Geist der Versöhnung. Wir bitten einander um Vergebung, und wir 
gewähren einander Vergebung. Wir lassen uns von den dunklen Seiten der 
Vergangenheit nicht davon abhalten, gemeinsam Gottesdienst zu feiern; wir feiern 
diesen Gottesdienst aber nicht, ohne dass wir uns zuvor ausgesprochen haben.               
                              Declaração conjunta Igreja Evangélica e Igreja Católica alemã 1,4 
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Sabores    

& saberes 
 

Bacalhau com broa 

 

4 postas de bacalhau demolhado, 

1/2 broa de milho, 1 cebola 

média, 4 dentes de alho, 2 

colheres de sopa de queijo 

parmesão ralado, 2dl de azeite, 

Segurelha q.b. 

Corar em azeite as postas de 
bacalhau e colocar num tabuleiro. 
No azeite de fritar o bacalhau, 
juntar os alhos e a cebola picada e 
refogar. Acrescentar o queijo e o 
miolo da broa esfarelado.  Misturar 
bem e colocar este preparado 
sobre as postas do bacalhau. Levar 
ao forno a 180°C, por 25 minutos. 

Antes de servir decorar com a 
segurelha. 

Acompanhar com batatinha a 
murro e grelos salteados 

2016 

- Menos refugiados  

Se em 2015 atingiu quase um 
milhão o número de pessoas que 
procuraram refúgio e asilo na 
Alemanha, em 2016 foram apenas 
280.000.  
Desses, cerca de um terço vem da 
Síria, onde a guerra continuou em 
condições dramáticas. 17% vieram 
do Afganistão, 13% do Iraque. 
55.000 refugiados voltaram aos 
seus países de origem 
(voluntariamente) e 25.000 foram 
repatriados. 

 

- ligeira melhoria no número 
de at 
aques a lares de refugiados 
Segundo as estatísticas oficiais 
alemãs, registaram-se ao longo do 
ano 921 ataques contra lares de 
refugiados, um pouco menos do 
que no ano anterior. 
A maioria deles são atribuídos a 
pessoas e grupos de extrema 
direita.  
 
A capa a cores da “comunidade 
cristã” é patrocinada por:  
 

Aveirense, Biebererstr. 76 

Offenbach  
e Heddernheimer Ldstr 24 Frankfurt 

Portugal Direkt, Riedhof 1, 

Bad-Vilbel 3 / Massenheim  

Sound & Light, Gustav Adolf 

Str. 14  63069 Offenbach 
 
Tiragem deste mês: 400 ex. 

http://www.receitasja.com/receita-de-bacalhau-com-broa/bacalhau-broa-rj/
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rir  

faz bem 

 

Organista 
O bispo foi visitar um convento de 
frades. No fim da visita, diz-lhe o 
prior: 
- Peço a vossa eminência para 
não se retirar sem antes ouvir o 
nosso organista, que é um artista 
distinto. 
O bispo, sorridente: 
- Escutá-lo-ei da melhor vontade. 
Depois do concerto perguntou o 
prior: 
- Então, eminência, gostou? 
- O irmão organista parece-me 
uma excelente pessoa, sem 
dúvida! Enquanto tocava 
apercebi-me perfeitamente que 
sabe cumprir à risca um grande 
preceito do Evangelho, que se 
refere à caridade cristã: ”Não 
saiba a mão esquerda o que faz a 
mão direita”… 

 

Carro usado e barato  
Um tipo entra num stand de 
automóveis usados, dirige-se ao 
funcionário e diz-lhe: 
- Gostaria de ver alguns modelos 
de carros em segunda mão, em 
bom estado e baratos. 
- Olhe… Também eu! 
 

Pequeno e insignificante 
O marido, em casa, ao serão: 
- A natureza é maravilhosa! E 
este livro que estou a ler 
demonstra-o bem! Assim  se  vê  
 

como o homem é pequeno e 
insignificante! 
A mulher: 
- Uau! Qualquer mulher não 
precisa de ter o trabalho de estar 
a ler livros desses para chegar a 
essa conclusão… 

 

Pedido de divórcio 
Conversa entre amigos; 
- Vou pedir o divórcio. A minha 
mulher já não fala comigo vai 
para três meses! 
Respondeu o amigo: 
- És parvo ou quê?! Aonde vais tu 
arranjar outra mulher que esteja 
tanto tempo calada?! 

 
Sorte com as mulheres 
Dois amigos falam de um terceiro. 
Diz um: 
- Eh pá, o Baptista não teve sorte 
com nenhuma das duas 
mulheres! 
Acrescenta o outro: 
- Pois não, pá! A primeira, deu-lhe 
umas dores de ”cabeça” mas 
deixou-o. A segunda, ainda não… 

 
 

 
 

Mãos que ajudam 
são mais sagradas 

que lábios que rezam 
 

Madre Teresa 
 

 

 

 

http://www.anedotadodia.net/anedotas/curtas/familia-de-musicos
http://www.anedotadodia.net/anedotas/curtas/familia-de-musicos
http://www.anedotadodia.net/anedotas/religiosas/se-cortares-o-cabelo-eu-dou-te-o-carro
http://www.anedotadodia.net/anedotas/religiosas/se-cortares-o-cabelo-eu-dou-te-o-carro
http://www.anedotadodia.net/anedotas/sogras/como-viver-100-anos
http://www.anedotadodia.net/anedotas/casais/casal-de-velhinhos-quer-o-divorcio
http://www.anedotadodia.net/anedotas/profissoes/divorciar-da-mulher-que-o-enganou
http://www.anedotadodia.net/anedotas/profissoes/divorciar-da-mulher-que-o-enganou
http://www.anedotadodia.net/anedotas/profissoes/divorciar-da-mulher-que-o-enganou
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Sejam a caridade e a não-violência  

a guiar o modo  
como nos tratamos uns aos outros  

nas relações interpessoais, sociais e internacionais.  
Quando sabem resistir à tentação da vingança,  

as vítimas da violência  
podem ser os protagonistas mais credíveis  

de processos não-violentos  
de construção da paz.  

Desde o nível local e diário  
até ao nível da ordem mundial,  

possa a não-violência tornar-se o estilo 
caraterístico das nossas decisões,  

dos nossos relacionamentos,  
das nossas ações,  

da política em todas as suas formas. 
 

Papa Francisco 
Mensagem para o 50º Dia Mundial da Paz 2017 
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