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Celebrar a fé
Plano das missas nas nossas comunidades para este mês:
Janeiro 2018
07.01. Primeiro domingo I Festa da Epafania do Senhor B
Offenbach: 9:30 h Ober-Eschbach: 12:00 h Lollar: 17:30 h
14.01. Segundo domingo I II Domingo Tempo Comum B
Offenbach: 9:30 h Ober-Eschbach: 12:00 h
21.01. Terceiro domingo I III Domingo Tempo Comum B
Offenbach: 9:30 h Harheim: 12:00 h Kelsterbach: 16:45 h
28.01. Quarto domingo – Domingo da integração
Somos convidados a participar nas eucaristias das paróquias onde
vivemos. Em Offenbach: celebração do dia mundial da Paz com S.
Paul às 11:30 h
Fevereiro 2018
04.02. Primeiro Domingo – V Domingo Tempo Comum B
Offenbach: 9:30 h Ober-Eschbach: 11:30 h Lollar: 17:30 h
11.02. Segundo Domingo – VI Domingo Tempo Comum B
Offenbach: 9:30 h Ober-Eschbach: 11:30 h
14.02.Quarta feira de Cinzas – celebração na missão,19:00 h
18.02. Terceiro domingo. I 1º da Quaresma B
Offenbach: 9:30 h Harheim: 11:30 h Kelsterbach: 16:45 h
25.02. Quarto domingo – Domingo da integração
Somos convidados a participar nas eucaristias das paróquias onde
vivemos

Endereços das igrejas :
> Igreja de Ober-Eschbach: An der Leimenkaut 5 – 61352 Ober-Eschbach
> Igreja de Harheim: Philip-Schnell-Str. 65 – 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
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este mês
TOME NOTA
das seguintes datas

ANO NOVO : preocupações velhas!
Na sua mensagem de ano novo, António
Guterres, o secretário geral das Nações Unidas,
mostrava uma certa frustração, ao dizer que tinha
desejado um ano de paz para 2017 e, afinal, foi o
contrário que veio a acontecer: em vez de paz,
aumentaram os conflitos e tensões... e o desejo
da paz passa todo de um ano para o outro.

Offenbach:
Sábado, 03 de
Fevereiro
Festa de Carnaval
na “Missão”

Harheim /
Ober-Eschbach
a partir do primeiro
domingo de
fevereiro,
missa aos domingos
às 11:30 h

No que diz respeito ao meio ambiente, os
problemas passam também de um ano para o
outro. As manifestações e consequências do
aquecimento global são preocupantes. Mesmo
assim há quem continue a não querer ver. As
cimeiras dos responsáveis políticos sucedem-se
sem que se notem grandes resultados. A
natureza manifesta-se à sua maneira, dando-nos
conta dos desiquilíbrios que provocámos no
nosso eco-sistema. Chuvas torrenciais e secas
prolongadas. Nevões e incêndios. Espécies
animais que desaparecem de forma irreparável e
muitas outras ameaçadas...
Neste número queríamos motivar os nossos
leitores a um bom propósito para este ano:
fazer tudo o que está ao seu alcance para
proteger o clima e o meio ambiente, neste
Planeta que é a nossa casa (não temos outra!). E
há muita coisa simples acessível a todos. A fé
cristã obriga-nos a comportamentos de
responsabilidade pelo bem comum que é o
ambiente (ver páginas centrais). Alguém resumiu
a encíclica “Laudato Si” do Papa Francisco com
estas palavras: “no futuro, nem todo o ecologista
será cristão. Mas todo o cristão será ecologista!”
(Franz Alt).
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A nossa comunidade
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR

Janeiro 2018
15 Segunda – recepção de ano novo do “Dekanat” de Offenbach,
18:00 h St. Peter
- Recomeço dos cursos de alemão A e B, Offenbach, 18:30 h
16 Terça – Encontro de preparação para o Crisma, Harheim 18:30 h
17 Quarta - Encontro de preparação para o Crisma, Offenbach 17:30 h
- Reunião do Conselho Paroquial, Offenbach, 19:00 h
20 Sábado – Encontro de catequese da primeira comunhão,
Offenbach, 15:00 h
- Catequese para a profissão de fé, Offenbach 16:00 h
- Grupo coral de Harheim / Ober-Eschbach, Harheim, 17:30 h
27 Sábado – Encontro de ADULTOS em preparação para o crisma,
09:00 h - 12:30 h, Centro comunitário, Offenbach
- Catequese para a primeira comunhão , Offenbach, 15:00 h
- Encontro de catequese para a profissão de fé, Offenbach 16:00 h
28 Domingo – Quarto domingo do mês. “Domingo da integração”.
- Em Offenbach: Celebração do dia mundial da Paz em St. Paul missa em conjunto com a comunidade de língua alemã (11:30 h)
31 Quarta - Encontro de preparação para o Crisma, Offenbach, 17:30 h
- Encontro de preparação para a primeira comunhão, 18:30 h

Fevereiro 2018
01 Quinta - oração à maneira de Taizé, Offenbach (St. Paul) 19:00 h
03 Sábado Catequese para o grupo de iniciação 15:00 h
- Catequese para a Profissão de fé, Offenbach 16:00 h
- Festa de carnaval na missão, Offenbach, a partir das 19:19 h.
04 Domingo - Encontro regional de formação para pessoas
empenhadas na vida das comunidades Wiesbaden 10:00 –
18:00 h
10 Sábado - Não há catequese (sábado de carnaval) !
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14 Quarta - Quarta-feira de cinzas. Celebração da Eucaristia no
centro comunitário (“Missão”) , Offenbach, 19:00 h
15 Quinta - Oração à maneira de Taizé, Offenbach, St. Paul, 19:00 h
17 Sábado - Catequese para a Primeira comunhão, Offenbach, 15:00 h
- Catequese para a Profissão de fé Offenbach, 16:00 h
18 Domingo Primeiro domingo da Quaresma. Imposição das
cinzas nas celebrações da eucaristia (Offenbach 09:30 h.,
Harheim, 12:00 h. e Kelsterbach, 16:45 h)
20 Terça - Encontro de preparação para o Crisma, Harheim, 18:30 h
- Encontro de leitura da Bíblia na Quaresma em Harheim, 20:00 h
21 Quarta - Encontro de leitura da Bíblia na Quaresma em Offenbach,
19:00 h
22 Quinta - Oração à maneira de Taizé , Offenbach, St. Paul, 19:00 h
24 Sábado- Catequese para a Primeira comunhão, Offenbach, 15:00 h
- Catequese para a Profissão de fé Offenbach, 16:00 h
27 Terça - Encontro de leitura da Bíblia na quaresma em Harheim, 20:00 h
28 Quarta – Catequese para a primeira comunhão Offenbach, 18:30 h
Encontro de leitura da Bíblia na quaresma em Offenbach, 19:00 h

Grupos regulares com encontros a ritmo semanal:
Segundas-feiras: Grupo coral NOVA TERRA, Offenbach, às 20:30 h
Curso de alemão, A e B, 18:30 h
Terças-feiras: Caminhada meditada, 08:30 h Offenbach
Quintas-feiras: tardes de convívio dos "Reformados", Offenbach, a partir
das 15:30 h
Sextas-feiras: Rancho Folclórico da Missão de Offenbach, a partir das 20 h
Sábados: Grupo Asas de Vidro às 14:45 h na Missão (Offenbach)
Sábados: Catequese de preparação para a primeira comunhão às 15:00 h
e para a profissão de fé às 16:00 h em Offenbach (Centro
comunitário)
Sábados: Grupo coral de Harheim/Ober-Eschbach
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Pessoas
e factos
PARTILHA SOLIDÁRIA DO NATAL
a favor da ADVENIAT
No terceiro domingo de Advento
e no Natal realizámos a nossa
colecta a favor da Adveniat –
organização da Igreja na
Alemanha de apoio às
comunidades cristãs na América
latina. Juntámos 1084,66 €,
distribuídos do seguinte modo:
Harheim/Ober-Eschbach:
667,77€; Offenbach: 269,23 €;
Kelsterbach: 147,66 €; Lollar:
10,70 €.
Obrigado a todos por mais este
gesto de partilha e
solidariedade!

RECOLHA para os
STERNSINGER
Neste tempo dos reis, os
acólitos e outras crianças
vão de porta e recolhem
donativos para um
mundo melhor. Este ano
para as famílias mais
pobres da Índia, onde as
crianças têm de trabalhar.
Na nossa comunidade
recolhemos no domingo
dia 7.01. a soma de
319,22 € (192,73 € em
Ober-Eschbach/Harheim
e 126,49 € em
Offenbach).
Obrigado a todos !

Horário do escritório da “missão” em Offenbach:
Terças-feiras
Quartas-feiras
Quintas-feiras

10 -12 h

15 - 19 h
15 – 19 h
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. no nosso centro comunitário.
Telefone da antena consular (só para a área do antigo consulado de Frankfurt):
01523 474 8026
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Para melhor viver a quaresma 2018
A quaresma não tarda aí... quer vivê-la de modo diferente !?
LEITURA DA BÍBLIA EM COMUNIDADE: PARA APROFUNDAR A FÈ
Junte-se a nós, nesta quaresma, para lermos juntos a Bíblia, procurando
nela a Palavra de Deus para a nossa fé e para a nossa vida (veja as datas e
lugares dos encontros na página 4-5: “A nossa Comunidade”).
ORAÇÃO : MAIS TEMPO PARA DEUS
- Procure participar domingo a domingo nas Eucaristias dominicais.
- Procure encontrar mais tempo para rezar.
- Use o pequeno calendário de leituras da Bíblia que a nossa Comunidade
vai preparar para seguir a quaresma dia a dia. Ler uma pequeno texto da
Sagrada Escritura - Palavra de Deus para entrar em diálogo com Ele!
- Participe também nas orações à maneira de Taizé, às quintas-feiras, em St.
Paul, Offenbach (19:00 h)
JEJUM + ABSTINÊNCIA: SINAIS DE LIBERDADE
Jejuar é comer menos. Fazer abistinência é deixar de consumir um
determinado produto. Para uns pode ser a abstinência de carne; para
outros, a abstinência de peixe... para outros, ainda, de tabaco ou de
álcool.... de televisão... A atenção pelo meio ambiente (tema deste
número) pode levar-nos a evitar o uso do carro... A nossa diocese faz uma
proposta nesta linha: andar mais de bicicleta ou em transportes públicos
(„Autofasten“)
PARTILHA: PARA UM MUNDO DIFERENTE – Mudar o mundo HOJE !
No domingo de ramos e no domingo de páscoa recolheremos aquilo que
quisermos partilhar com os mais pobres. Como sempre juntamo-nos à
colecta de solidariedade organizada pela MISEREOR. Este ano a campanha
da Misereor tem como tema: “Já mudaste o mundo hoje?”. É um convite a
procurar as pequenas coisas com as quais podemos mudar o mundo,
naquilo que está ao nosso alcance. Não podemos mudar o mundo todo,
mas podemos mudar alguma coisa do mundo à nossa volta. Sózinhos, não
podemos mudar as grandes estruturas: mas podemos juntar-nos a outros, e
mudando os nossos hábitos de consumo e as nossas opções, damos um
bom “empurrão” a esta causa comum a tantas cidadãs e cidadãos deste
mundo que querem mesmo um mundo diferente !
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Tema

O
futuro
depende
de
nós

Preocupação com o aquecimento global
Onde está o problema sobre o clima no planeta.
Alguém já escreveu comparando o Planeta Terra a uma
grande aeronave com milhares de milhões de passageiros,
num voo de milhões de anos, a uma velocidade de 100 mil
quilômetros por hora, sem possibilidade de parar para
reabaste-cimento. Acontece que o número de passageiros
só aumenta, como aumenta também o seu consumo de
energia para seguir em frente. Não podemos esquecer que
esses passageiros precisam alimentar-se e para isso é usado
sempre mais energia e espaço da aeronave. Os passageiros
também produzem lixo e isso passa a ser um problema para
a vida a bordo. Para ternos uma idéia, quando esta
aeronave tinha menos passageiros (no ano de 1800, 1000
milhões de pessoas), esta conseguia fazer a reciclagem do
seu lixo, repor grande parte da sua energia, mas já
começava a dar sinais de que a situação começava a
preocupar. Pouco se fez para que a viagem na aeronave
pudesse ir mais longe. Ao contrário, os passageiros foram
aumentando cada vez mais, com isso a sobrecarga foi
ficando cada vez maior e, em 100 anos o número de
passageiros dobrou e até hoje só tem aumentado. De modo
que no ano de 2017 o número de passageiros ultrapassou
7,4 mil milhões. A situação ficou insuportável. E agora, o
que fazer? Qual é a situação desta aeronave nos dias
atuais? Vamos conseguir voar por mais quanto tempo?
A aeronave, que é o nosso Planeta, precisa encontrar
soluções para amenizar os problemas e seguir em frente. O
que dizem os que conhecem a situação?
- A poluição e as mudanças climáticas são uns dos problemas. Há muito dióxido de carbono no ar e isto é resultado
da queima de combustíveis fósseis (carvão, petróleo, gás e
lenha). Consequências desse problema: perturbações
climáticas das mais variadas possíveis.
- Um segundo problema é a destruição das florestas. A
monocultura para criação de gado, plantações de cereais
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com o intuito de exportar para os grandes centros consumidores e a força do capital aceleraram a destruição das
florestas. As consequências do desmatamento são imprevisíveis, pois as florestas que ajudam a regular o clima absorvendo o CO² (dióxido de carbono) presente na atmosfera,
quando essas florestas são destruídas deixam de exercer
esse beneficio ao clima. Consequentemente acabam por
aumentar o efeito estufa, muito prejudicial ao planeta.
E segue a lista dos problemas que prejudicam a situação
climática do planeta: extinção de muitas espécies de seres
vivos; degradação do solo pela monocultura; e a
superpopulação. Estimativas indicam que em 2050 a população mundial chegará a 10 mil milhões de pessoas. Esse
crescimento ligado as necessidades de dar de comer a todos
poderá esgotar os recursos naturais essenciais do planeta,
co-mo a água. Aí será o caos.
Portanto, cabe às gerações de hoje que convivem com esta
crise ambiental desmedida, encontrar um meio de desenvolvimento sustentável que possa dar esperança às gerações futuras. Uma atitude responsável tomada hoje em
relação ao meio ambiente pode fazer muita diferença
amanhã. “Este é o nosso meio ambiente. Ele é a chave para
um futuro sustentável. Sem um meio ambiente saudável,
não poderemos acabar com a pobreza ou construir prosperidade. (...) todos tem um papel na proteção de nossa única
casa e ensinar a cada um a se importar com ela.”(António
Guterres).
CF

“ Nunca tratamos tão mal a nossa casa comum
como nos últimos dois séculos.“
Papa Francisco
Comunidade Cristã Jan / Fev 2018
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O cristão do futuro tem de ser um “ecologista”

Tema
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Na encíclica LAUDATO SI (2015), o Papa Francisco fala de uma
preocupação grande que une “cientistas, filósofos, teólogos e
organizações sociais” (nr. 9) : a preocupação pelo meio
ambiente, por esta “casa comum” que é o Planeta Terra. As
conferências sobre o clima, organizadas pelas Nacões Unidas
(Rio, Tóquio, Paris), são bem claras: a ecologia, no seu
conjunto, e o clima, em particular, vão ser os grandes temas
para este seculo XXI. Os problemas actuais exigem uma
solução urgente: “O urgente desafio de proteger a nossa casa
comum inclui a preocupação de unir toda a família humana
na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois
sabemos que as coisas podem mudar”, afirma o papa (nr.13).
O cristianismo, a visão judaico-cristã do mundo e do ser
humano, tem um contributo importante a dar para o
despertar das consciências, no sentido desta mudança. Os
cristãos não são pessimistas. Acreditamos que a mudança é
possível. E no seu conjunto, há uma visão ética da ecologia
que corresponde, à moral e à espiritualidade bíblica. Vejamos
alguns pontos desta moral e desta espiritualidade.
1.O ser humano não é dono do mundo. A consciência dos
limites.
Mesmo se a Bíblia nos diz que o ser humano foi colocado
por Deus no cimo da criação, nunca se afirma que ele seja
dono do mundo no sentido de o poder usar sem ter de
prestar contas a ninguém. “Enchei e dominai a terra”: com
esta palavra Deus confia à humanidade o mundo, com o
objectivo de ela continuar a obra da criação (“encher”) e de
cuidar e gerir os recursos do mundo, como o senhor de uma
quinta ou de uma casa cuida dos seus bens e os estima
(“dominar”). É verdade que a palavra dominar durante
muitos séculos foi mal entendida, como se “dominar”
significasse explorar, devastar e gastar... “Não somos Deus. A
terra existe antes de nós e foi-nos dada” (Papa Francisco,
laudato si, 67). O “céu e a Terra” (que Deus criou, Gen 1,1)
com todos os seus equilíbrios e eco-sistemas, têm de ser
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respeitados. Usados sim, mas não “abusados”. Este limite
tem de orientar todo o desenvolvimento: o respeito pelas
criaturas e pelo Criador.
2. A responsabilidade para com o bem comum.
O indívíduo no seu agir e nas suas decisões têm de orientarse sempre pelo bem comum. E até aquilo que habitualmente
se costuma designar como “propriedade privada” tem de
orientar-se para o bem comum. O mesmo vale para a moral
internacional: nenhum povo particular pode lidar com os
recursos do Planeta como se estivesse só neste Planeta. O
bem comum é universal, e os cientistas demonstram que os
eco-sistemas são globais. A poluição que ataca uma
determinada região do mundo acaba por fazer-se sentir de
algum modo a nível mundial. E a humanidade inteira, que
actualmente povoa o mundo, não pode esquecer as
gerações futuras: que mundo lhes vamos deixar?
3. Uma espiritualidade de comunhão com Deus no respeito
da vida em todas as suas formas e exigências.
“Nós, cristãos, somos chamados a aceitar o mundo como
sacramento de comunhão, como forma de partilhar com
Deus e com o próximo a uma escala global” (Patriarca
Bartolomeu, citado por Laudato Si nr 9). O cristão do futuro
tem de ser necessariamente um místico, ou não será nada,
escreveu alguém. Nós poderíamos concretizar: o cristão do
futuro será necessariamente um ecologista ou não será.
“Ecologista”, no sentido de saber descobrir os sinais da
presença do Deus Vivo na natureza, na beleza e na
diversidade da criação, no equilíbrio dos recursos postos à
disposição da vida de cada uma e de todas as criaturas.

O
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depende
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A esta intuição da fé segue-se a obrigação moral de respeitar
a vida e as suas condições, de cuidar da harmonia e do
equilíbrio que herdámos neste nosso Planeta, fruto de uma
criação evolutiva de milhões de anos, para a transmitir ao
futuro e às gerações que nos hão-de seguir. Jn
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21 dicas para combater o aquecimento global
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4 palavras de ordem :
reflectir – reduzir – reciclar – partilhar
O aquecimento global do clima é provocado pela maneira
como exploramos os recursos da Terra, pelas energias que
usamos e pelo modo como as usamos, pela forma como
produzimos os bens de consumo, pelo tratamento do lixo e
dos desperdícios, pelos nossos hábitos de vida... Por isso,
todos podemos fazer alguma coisa! E se todos fizerem o que
está ao seu alcance – as pessoas individuais, as empresas, os
estados – então é possível travar este “aquecimento global” e
esta “degradação das condições de vida” neste Planeta sem
alternativas...
Que fazer ? Sem pretender ser exaustivos, aqui deixamos 21
dicas ao acesso de todos, em 4 campos do nosso dia-a-dia:
carro, casa, cozinha e jardim.
Automóvel:
1 - andar com ele o menos possível. Andar a pé ou de
bicicleta é mais saudável e uma “bênção” para o clima.
2 - se tem de ir de carro, procure partillhar. Leve outras
pessoas consigo. Conduza sem acelerar muito. Controle a
pressão dos pneus (menos pressão = mais gasto = mais
poluição!).
3 - Todos os automóveis são poluentes: uns mais poluentes e
outros menos poluentes... Na hora da mudança de carro,
pense nisso!
4 - Use transportes públicos para viajar para longe. Evite o
uso irreflectido do avião. Os preços baixos convidam a voar
mais, mas o avião continua a ser dos transportes mais
poluentes, sobretudo no descolar e no aterrar.
Em
casa
5 - Não deixe aparelhos eléctricos em Stand by ! A pequenina
luz vermelha nos aparelhos significa que eles estão a gastar
mesmo sem ser usados! Desligue na tomada ou use uma
extensão
com
interruptor!
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6 - Na hora de comprar electrodomésticos, escolha os mais
eficientes. Em termos de eficiência, os aparelhos trazem
todos uma classificação de A (mais eficientes) a F (menos
eficientes). Escolha os que têm A + ou A ++
7 -Na compra de novas lâmpadas para iluminação, prefira as
LED, se for possível !
8 - Não deixe a torneira a correr, se pode desligar mesmo
que seja por segundos. Se lavar os dentes com a torneira a
correr gasta carca de 12 L de água, para nada ! Repare que as
torneiras não fiquem a pingar inutilmente.
9 - Lixo sempre se produz, numa casa. Mas quanto menos
melhor! Reduzir no acto da compra. Separar depois de usar.
Separar papel, vidro, plásticos, baterias e lixo electrónico... é
hoje mais fácil do que nunca. Os contentores estão perto!
10 - Se depender de si, escolha fornecedores de gas e de
electricidade que garantam que os seus produtos são “biogas” ou energia renovável (do sol, do vento, da água).
11 - Tenha cuidado com os produtos químicos que usa para a
higiene e limpeza. Muitas vezes, um sabão simples faz o
mesmo efeito dos “desinfectantes” químicos que acabam por
entrar no ciclo biológico ...
12 - Não deite restos de medicamentos no lixo. Entregue na
sua farmácia ou drogaria.
Alimentação e consumo
13 - Procure consumir produtos locais e da estação. Não se
tem que se comer tudo todo o ano. Produtos alimentícios e
frutas exóticas podem ser muito boas mas não há que
abusar. Precisam ser transportados de longe e já, por isso,
fazem poluição!.
14 - Tem mesmo de por no lixo as sobras do almoço ou do
jantar de ontem? Uma boa dona de casa ou um bom
cozinheiro inventa sempre formas de aproveitar e dar sabor
novo à “roupa velha”...
15 - Evite ao máximo os produtos descartáveis: desde o saco
das compras, ao copo do café. Use sacos de pano para ir às
compras. Evite as garrafas de plástico, mesmo as que > 17
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à procura da palavra
(Pensamento diante de uma agenda limpa
no início de um novo ano...)

Cada manhã
é um novo dia que recebemos de Deus.
Em cada dia, nada há de supérfluo,
de insuficiente,
de indiferente,
nada de inútil.
Cada dia é uma obra-prima
que só quer ser vivido.
Nós vêmo-lo como uma página da agenda,
marcando um número e um mês.
usamo-lo com leviandade,
como se fosse uma folha de papel qualquer.
Se nos fosse dado perscrutar o mundo
e ver cada dia formar-se
e nascer do fundo dos séculos,
talvez entendêssemos o valor de um único dia...
M. Delbrêl
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Sociedade
Cidadania

Ano novo 2018
Um apelo de António Guterres
aos responsáveis dos povos
- “reduzamos as diferenças
superemos as divisões”

Quando assumi o cargo, há um ano, fiz um apelo para que o ano
2017 fosse um ano de paz. Infelizmente, o mundo seguiu o caminho
inverso em aspectos fundamentais.
No primeiro dia do ano de 2018 não vou lançar um novo apelo.
Vou sim emitir um alerta ao mundo, um alerta encarnado.
Os conflitos aprofundaram-se e novos perigos emergiram.
A ansiedade global relacionada com as armas nucleares atingiu o seu
ponto mais alto desde a guerra fria.
As alterações climáticas avançam mais rapidamente do que a nossa
resposta. As desigualdades acentuam-se.
Assistimos a violações horríveis de direitos humanos.
E os nacionalismos e a xenofobia estão a aumentar.
Neste início do ano 2018 queria apelar à unidade da comunidade
internacional. Tenho a convicção firme de que podemos fazer deste
nosso mundo um lugar mais seguro.
Podemos resolver os conflitos, superar o ódio e defender os valores
comuns. Mas só podemos consegui-lo se nos unirmos.
Peço instantemente aos dirigentes de todo o mundo que cumpram o
seguinte propósito de ano novo: reduzamos as diferenças,
superemos as divisões. Reconstruamos a confiança reunindo as
pessoas em torno de objetivos comuns. Porque a unidade é o
caminho e o futuro de todos nós depende dela.
Desejo a todos um ano 2018 de paz e saúde!
António Guterres,
Secretário Geral das nações unidas, Mensagem de ano novo 2018
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Desde Setembro do ano que findou, 25 jovens das nossas comunidades
estão a fazer a caminhada de preparação para o Crisma, que vão receber a
5 de Maio deste ano. Neste número e nos próximos, vamos dar lugar aqui,
na “Comunidade Cristã” às suas reflexões e orações.

Der mich stark sein lässt, bist Du lebendiger Gott.
Der mich lehrt, bist Du lebendiger Gott.
Der mir Freude schenkt, bist Du lebendiger Gott.
Der mich atmen lässt, bist Du lebendiger Gott.
Beatriz P.
A frase que eu mais gostei foi: “ Der mich
Mensch sein lässt, bist Du lebendiger Gott. „
Eu escolhi esta frase porque, não tenho de
mudar para agradar a Deus, não tenho de
mudar o meu caracter para que Deus me possa
aceitar como pessoa.
Com a presença de Deus posso ser uma pessoa
normal porque Ele me conhece e me aceita com
todos os meus erros.
Andrea

Eu acho que Deus nos
faz amar porque
outras pessoas
também nos amam
e Deus nos ama
também.
Diana

Der mich Mensch sein
lässt, bis Du bist Du
lebendiger Gott.
Bom Deus, agradeçote porque me aceitas
e mostras que eu
valho alguma coisa.
Tu mostras que não é
ruim fazer erros e que
nem todo o mundo é
perfeito. Peço-te para
abrires os olhos das
outras pessoas para
verem o que eu vejo e
que não importa o
que os outros dizem
de nós porque
ninguém é perfeito e
todos fazem erros.
Margarida

Der mir Leben schenkt, bist Du lebendiger Gott.
Deus criou o mundo e deu-me a vida.
Graças a Deus posso viver a minha vida
Andreia
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... 21 dicas para combater o aquecimento global
( > da p. 13)
têm depósito. Copos e louça de plástico estragam a festa! Nem o vinho
sabe bem!
16 -Não deite o óleo de fritura usado no cano de esgoto. Um litro de óleo
pode contaminar até um milhão de litros de água. Separe o óleo em
garrafas e entregue na central de tratamento de lixo !
17 - Procure saber a origem dos produtos que consome. No vestuário e no
calçado, sobretudo, há marcas que não merecem confiança. Exploram o
trabalho infantil e o trabalho dos mais pobres (na Índia, no Bangladesch, no
Vietname, etc...). Se puder pague um pouco mais e compre produtos com a
indicação “Fair trade” (comércio justo!)
18 - Seja cuidadoso com aquilo que come e sobretudo com as quantidades.
Abusar no consumo da carne e do peixe não é saudável nem
ecologicamente sustentável. A carne de produção intensiva (aviários,
pocilgas, vacarias...) não só tem qualidade inferior como acarreta consigo
uma série de desiquilíbrios ecológicos. Para produzir 1 kg de carne de vaca,
são precisos 20.000 L de água, 16 kg de cereais e de soja, gases poluentes
equivalentes a 250 km de viagem de carro...
Procure redescobrir e revalorizar a alimentação tradicional de carácter local
(feijão, grão, batata... ) e evitar a comida “fast-food”. As cadeias que os
produzem quase sempre importam os ingredientes baseando-se apenas
nos critério do lucro.
Jardim
19 – Se tem onde, cultive o máximo dos produtos que consome na sua
horta. Mas informe-se sobre os adubos a uilizar e evite todo o tipo de
pesticidas. Para comer coisas cheias de pesticidas, não vale a pena. Os
mercados “discounter” são mais baratos...
20 – Aproveite para fazer no seu jardim a compostagem dos resíduos da sua
cozinha. Procure não queimar, antes produza estrume natural.
21 – Plante uma árvore se tem lugar para ela...
Jn
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Minha aldeia
& o mundo
A minha aldeia...
Iniciamos neste número e neste
espaço uma nova rubrica: onde
até agora publicávamos receitas
culinárias, vamos dar lugar a uma
visão de Portugal a partir das
nossas orígens. A maioria de nós
veio de uma aldeia.. E na aldeia
se encontram as nossas raízes,
que nos permitiram sair para o
mundo. Convidamos os nossos
leitores a falar-nos da sua aldeia:
do que ela tinha ou tem de
“encantador”, do modo como ela
marcou a sua maneira de ver o
mundo, e do que faz dela a “terra
mais linda” de Portugal... Fale-nos
da sua terra: da sua aldeia ou se
vem da cidade) do seu bairro...
Diga onde ela fica situada, de e
como vivem as pessoas, dos
familiares que ainda lá tem...
porque, como sugere o poeta,
andamos a vida toda a procurar
no mundo a nossa aldeia...
Minha aldeia é todo o mundo.
Todo o mundo me pertence.
Aqui me encontro e confundo
Com gente de todo o mundo
Que a todo o mundo pertence.
António Gedeão

Maiorias e minorias (4)

Os ciganos são actualmente a
maior minoria da Europa com cerca
de 11 milhões de pessoas.
Vivem, na sua maioria, como
nómadas. Embora convivam com as
populações sedentárias desde há
muitos séculos – nomeada-mente
através do pequeno comércio a que se
dedicam – o contacto entre as
populações locais e esta minoria
foram e continuam a ser difíceis. São
vítimas de preconceitos e medos sem
número. E eles reagem ao
preconceito com o isolamento. Na
nossa língua, até o próprio nome
“cigano” se tornou pejorativo e
ofensivo. Outras designações que
procuram ser mais isentas falam de
“sinti” e “roma”. Na Alemanha nazi
foram vítimas de uma grande
perseguição, calculando-se em cerca
de 200.00 os ciganos mortos. Outros
foram esterili-zados. Os ciganos
falam uma língua própria: “romanes”.
Chega-ram à Europa a partir do ano
1000, vindos da Índia. Em Portu-gal a
comunidade cigana conta com 40-60
mil membros. Na Alemanha, entre 70
e 150 mil..
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.
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rir
faz bem
Marido nervoso
No médico:
- Sr. Dr., então o meu marido que
tal está?
- Precisa de muito descanso e
tranquilidade. Vou receitar este
calmante.
- E que quantidade devo dar-lhe?
E diz o médico:
- Não é para ele… é para si!
Viagem de avião
Duas amigas idosas foram viajar
pela primeira vez de avião. Já
sentadas, uma delas pergunta a
uma assistente de bordo que
passava no corredor:
- Menina, diga-nos uma coisa.
Garante-nos que nos trazem
outra vez para baixo?
A assistente:
- O que lhe garanto, minha
senhora, é que nunca ficou
ninguém lá em cima…
Cego pede esmola
O mendigo:
- Minha linda senhora, dê uma
esmolinha a este pobre cego.
A senhora:
- O senhor finge-se de cego ou é
mesmo cego de verdade?

O mendigo:
- Pois a senhora não reparou que
eu lhe chamei linda…
Não tem medo de morrer?
Pergunta o repórter: - Que idade
é que o senhor tem?
Responde o velho: - Noventa e
oito anos.
O repórter: - Com essa idade, não
tem medo de morrer?
Diz o velho: - Não! Todas as
estatísticas dizem que, na minha
idade, morre muito pouca gente…
Tem veneno para ratos?
Na drograria, pergunta uma
cliente:
- Tem veneno para ratos?
- Sim. Quer levar? – Pergunta o
vendedor.
Com um ar de gozo, responde a
mulher:
- Claro! Quer que traga os ratos
para comer aqui?
Bêbedos
Dois amigos estão no bar e um
deles diz:
- Estás a ver aqueles dois velhotes
a beber na outra mesa?
- Estou, porquê?
- Daqui a uns vinte anos
estaremos assim.
O outro olhou e disse:
- Ó Zé, é melhor parares de
beber. Aquilo é um espelho!
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Uma mudança nos estilos de vida
poderia chegar a exercer uma pressão salutar
sobre quantos detêm o poder político, económico e social.
Verifica-se isto quando os movimentos de consumidores
conseguem que se deixe de adquirir determinados produtos
e assim se tornam eficazes
na mudança do comportamento das empresas,
forçando-as a reconsiderar o impacto ambiental
e os modelos de produção.
É um facto que, quando os hábitos da sociedade
afectam os ganhos das empresas,
estas vêem-se pressionadas a mudar a produção.
Isto lembra-nos a responsabilidade social dos
consumidores.
Comprar é sempre um acto moral, para além de
económico. Por isso, hoje, o tema da degradação
ambiental põe em questão os comportamentos de cada um
de nós.
Papa Francisco
Laudato Si (206)

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
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