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Celebrar a fé  

Plano das missas nas nossas comunidades para este mês: 

 

Janeiro 2019 

 

13.01. Segundo domingo do mês  - Festa do Baptismo de Jesus C 

  Offenbach: 9:30 h  Ober-Eschbach: 11:30  h      

 

 20.01. Terceiro domingo  -   2º  Domingo Tempo Comum C 

 Offenbach: 9:30 h  Harheim: 11:30  h    Kelsterbach: 16:00 h 

 

27.01. Quarto domingo  – Domingo da integração 

Somos convidados a participar nas eucaristias das paróquias onde 

vivemos. Em Offenbach: missa no encerramento do encontro regional 

de formação às 16:00 h no “centro comunitário” (missão), aberta a 

todos. 
 

Fevereiro 2019 
 

03.02. Primeiro domingo – 4º Domingo Tempo Comum C 

 Offenbach: 9:30 h  Ober-Eschbach: 11:30  h    
 

   10.02. Segundo domingo – 5º Domingo Tempo Comum c 

   Offenbach: 9:30 h  Ober-Eschbach: 11:30  h   
   

17.02. Terceiro domingo -  6º domingo Tempo Comum C 

 Offenbach: 9:30 h  Harheim: 11:30  h    Kelsterbach: 16:00 h 
  

24.02. 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. 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

  

                  Imagem da capa: jn 
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este mês 

TOME NOTA 
 
 
 

 

 

 

 

 

Atenção: 

A missa  
em Kelsterbach 
aos terceiros 
domingos  
do mês 
passa a ser  
às 16:00 h 
em St. Markus  

 A PAZ 

Que se pode desejar de melhor do que a paz?   
A paz é mesmo o melhor que podemos desejar  

a nós mesmos, aos nossos amigos,  aos vizinhos, ao 
nosso povo,  ao mundo inteiro.  

A mensagem do papa para o dia mundial da paz 2019, 
celebrado no passado 1 janeiro, veio de novo chamar 

atenção para a importância da paz e sobretudo para a 
responsabilidade que têm os governantes e os 

responsáveis dos povos,  
os políticos,  na manutenção e na procura da paz.  

 
As estatísticas e os jornais dizem-nos que aqui na 

Europa estamos a viver um período 
extraordinariamente longo de paz.   

70 anos passaram já sobre o fim da segunda guerra 
mundial e os grandes povos da Europa têm vivido em 

paz uns com os outros. Mas, infelizmente, pelo mundo 
além, não terminou a  guerra: guerras civis, guerras 

entre povos vizinhos,  guerras terroristas. O aumento 
permanente do número de pessoas em fuga,  que 

atingiu no final do ano o recorde,  é um dos sintomas e 
uma denúncia deste mundo em guerra. Os “grandes” do 

mundo,  em vez de se juntar para para realizar este 
sonho da paz a nível mundial,  procuram cada vez mais 

os seus interesses. O nacionalismo parece voltar a estar 
na moda. A venda de armas aumenta constantemente. 

O futuro, no horizonte,  não deixa adivinhar coisa boa. É 
por isso que vale a pena ler e refletir a mensagem do 

papa para o dia mundial da paz. E é isso que lhe 
propomos neste número da comunidade cristã, ao 

mesmo tempo que asim desejamos a todos um ano 
novo de paz. 
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A nossa comunidade 
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR  

 
 

 

Janeiro 2019 
 
31.12. – 06.01. –  Iniciativa “Essen und Waerme” na nossa comunidade, em 
 Offenbach 
07 Segunda – Convívio natalício e recomeço de actividades do grupo Nova 
 Terra, Offenbach 
12 Sábado – Recomeço dos encontros de catequese em Harheim: 16:30 h 
  ( Grupo de iniciação e grupo de profissão de fé ) 
 - Ensaio do coro de Harheim 17:30 h 
14 Segunda – recepção de ano novo do “Dekanat” de Offenbach, 

 18:00 h no “Deutscher Wetterdienst” 
17 Quinta – recomeço dos encontros de catequese para a Primeira 

 Comunhão em Offenbach, 17:00 h 
24 Quinta – Reunião conjunta dos conselhos paroquiais da Comunidade de 
 St. Paul e da nossa comunidade, em St. Paul, 18:30 h. 
27 Domingo -  Encontro regional  de formação para pessoas 
 empenhadas na vida das comunidades Offenbach 09:30 – 
 17:00 h 
 

Fevereiro 2019 
 
07 Quinta - oração à maneira de Taizé, Offenbach (St. Paul) 19:00 h 
 
09 Sábado  - catequese de iniciação (para crianças da 2ª classe escolar) 
 às 15:00 h em Offenbach 
                               e às 16:30 h em Harheim 
23 Sábado -  Festa de carnaval na missão, Offenbach, a partir das 19:19 h.  
 
27 Quarta – Reunião para todos os interessados num seminário artístico de               
pintura de azulejo (a realizar em finais de março, ver página 18)                             

às 18:00 h. no nosso centro comunitário, Offenbach 
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PEREGRINAÇÃO  à Terra Santa:    
           -  quem está interessado? 
Estamos a planear uma peregrinação da nossa comunidade à Terra 
Santa (Israel e Palestina).  
Data: de 06.09.2019 – 13.09.2019 (sexta – sexta) 
Programa: Em 6 dias cheios, vamos ter ocasião de conhecer os     
      Lugares bíblicos de que sempre ouvimos falar: Jerusalém, Belém,  
      Nazaré, lago da Galileia, Jericó, o Mar Morto....  
Preço: Cerca de 1500 €/pessoa em regime de meia pensão (pequeno     
      almoço e jantar) e em quarto duplo. Este preço exige um grupo de     
      21 participantes.   
Interesse ? Contacte-nos quanto antes!  
Quem vai a Israel nunca se arrepende ! 
 

Grupos regulares com encontros a ritmo semanal: 
 
Segundas-feiras: Grupo coral NOVA TERRA, Offenbach, às 20:30 h 

 
Terças-feiras: Caminhada meditada, 08:30 h Offenbach 
 
Quintas-feiras: tardes de convívio dos "Reformados", Offenbach, a partir  
               das 15:30 h  
Quintas-feiras: Catequese de preparação para a primeira comunhão às 17:00 h 
 Em Offenbach 
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 profissão de fé em Harheim às 16:30 
  
Sábados: Grupo coral de Harheim/Ober-Eschbach, 17:30 h 
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Pessoas  

e factos 

 
 

* Foi baptizada na nossa 
comunidade Lara Sophie Morais 
Montês, 9 anos de idade,   
filha de Leonor Pinheiro Morais e 
de Francisco Manuel da Silva 
Montês, no dia 29.12.2018 em 
Offenbach.  Alegramo-nos e 
damos os parabéns à Lara e sua 
família! 
 
* Irmã Maria Helena Cespedes, 
da Colômbia esteve de visita à 
nossa comunidade (em 
Offenbach)  no segundo domingo 
do Advento, por ocasião da 
campanha da Adveniat.  Teve 
oportunidade de partilhar a sua 
maneira de viver o evangelho e 
de preparar os caminhos do 
Senhor. 
* ESSEN und WAERME na nossa 
Comunidade.  

De segunda 31.12.2018 a 
domingo 06.01.2019 tivemos na 
nossa comunidade a a iniciativa 
ESSEN UND WAERME – Comida e 
calor humano. 
Foram servidos 374 almoços e 
lanches a pessoas necessitadas da 
cidade de Offenbach. 
A inciativa, que tem 26 anos de 
existência,  funciona de outubro a 
março de cada ano e conta com a 
colaboração de paróquias 
católicas e protestantes, e 
também de uma mesquita.  A 
nossa comunidade participou 
agora pela primeira vez.  
Um bom grupo de voluntários da 
comunidade juntou-se ao núcleo 
de voluntários da iniciativa para 
assegurar o acolhimento durante 
a semana.  Fizeram-no com 
alegria e receberam alegria em 
troca.  
A todas e todos, o nosso 
Obrigado.  
 
 

 

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   
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Vida das comunidades 
 

Domingo, 27.01.2019  
Encontro de formação para pessoas empenhadas. 
 
Em conjunto com as comunidades de língua portuguesa da região, 
realiza-se no domingo, 27.01.2019, na nossa comunidade em 
Offenbach uma jornada de formação. 
Será orientada pelo padre Carlos Caetano, Director nacional da 
pastoral das migrações em França. 
Tema: Maria, aquela que serve. Exemplo para as comunidades.  
 
O encontro começa às 09:30 h e termina às 16:00 h com a celebração 
da eucaristia na sala do nosso centro comunitário. 
Para o encontro é necessária inscrição. A celebração da missa é 
aberta a todos! 
 

Gestos  de solidariedade  
 
COLECTA PARA A ADVENIAT 
 
No Natal realizámos na nossa comunidade a colecta para a Adveniat.  
Juntámos 969,02 €, distribuídos pelas diferentes comunidades do seguinte 
modo: 
- Harheim/Ober-Eschbach 593,10 €; Kelsterbach: 71,63 €; Lollar 37,20 €; 
Offenbach: 267,09 €. 
A todos o nosso obrigado em nome de todos os que são apoiados pela 
Adveniat nas comunidades da América Central e do Sul. 
 
COLECTA DOS REIS 
No domingo 06.01.2019, juntámos a nossa oferta à dos “Sternsinger”, que 
de porta em porta, cantam os reis e apelam à solidariedade. 
Juntámos 113,93 €. 
A todos o nosso OBRIGADO !  
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Tema 
 

 
 

A paz 
como 
tarefa 
 

“A boa política está ao serviço da Paz” 

Desde há muitos anos que a Igreja católica convida os seus 
membros e a sociedade em geral a iniciar o ano com a 
celebração do Dia Mundial da Paz. Inciar o ano pedindo, 
celebrando, reflectindo e aprofundando a Paz. 
 
Este ano, o Papa Francisco focou sobretudo as 
responsabilidades da política em tudo o que diz respeito à 
paz. Uma boa política é uma política de paz: procura a paz, 
no meio de todas as tensões e violências, assegura a paz, lá 
onde há uma situação pacífica, aprofunda a paz, sabendo 
que uma paz duradoira é mais do que a ausência de 
conflitos: assenta na justiça, na liberdade, no respeito 
pelos direitos e pela dignidade de todo o ser humano. E em 
tudo isto, a “política” tem uma responsabilidade decisiva.  

O Papa recorda que a responsabilidade pelo bem comum 
compete a todo o cidadão. A “política”, no sentido genuíno 
da palavra, não é só coisa de “partidos” e de “políticos 
profissionais”. A “política” é a responsabilidade que todos 
temos pela “cidade” (polis, em grego), pelo bem-comum, 
pela vida em comunidade, pelo presente e pelo futuro 
desta “casa comum” que é o mundo: “o planeta onde Deus 
nos colocou a morar e do qual somos chamados a cuidar 
com solicitude” (Mensagem, nº 1).  

Atendendo à responsabilidade especial dos políticos 
profissionais, o Papa dirige-se de modo especial a eles: 
“Com efeito, a função e a responsabilidade política 
constituem um desafio permanente para todos aqueles 
que recebem o mandato de servir o seu país, proteger as 
pessoas que habitam nele e trabalhar para criar as 
condições dum futuro digno e justo.” (Mensagem, 2) 

Fazer política -  fazer política bem feita! - pode ser 
considerado mesmo como uma forma de viver o 
mandamento do amor, que, para nós cristãos, constitui o 
essencial daquilo que Deus quer de nós: “Se for 
implementada no respeito fundamental pela vida, a 
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liberdade e a dignidade das pessoas, a política pode tornar-
se verdadeiramente uma forma eminente de caridade” 
(Mensagem 2).         E assim o Papa invoca algumas das 
qualidades que temos de esperar de um bom político, no 
exercício da sua responsabilidade como governante, seja de  
um país ou simplesmente de uma freguesia, como deputado 
ou como candidato. Citando um texto de um cardeal 
vietnamita, o Papa refere as “bem-aventuranças do político” 
(ver texto da contracapa deste número): sentido de 
responsabilidade, credibilidade, honestidade, coerência, 
preocupação pelo bem comum, capacidade de escutar o seu 
povo,  coragem – são algumas das “competências” que 
temos de esperar de um político profissional. 

Porque, neste campo, a realidade é realmente outra. A 
política tem má fama: é tida como terreno fértil de vícios e 
de abusos. E, infelizmente, as impressões e preconceitos 
confirmam-se muitas vezes. O Papa denuncia a corrupção e 
enriquecimento pessoal - “nas suas múltiplas formas de 
apropriação indevida dos bens públicos ou de 
instrumentalização das pessoas” (Mensagem, 4)- a falta de 
respeito pelo direito das pessoas e das minorais, a falta de 
respeito pelos “dissidentes”,  o abuso do poder, a 
preocupação pela sobrevivência no poder, que vai até ao 
uso da violência...   

A degradação da política acabará mais tarde ou mais cedo 
por criar tensões, se não mesmo guerras e violências no 
interior de um país. As guerras civis são a manifestação mais 
grave dessa degradação. Mas a nível internacional, a falta de 
sentido de responsabilidade pela “casa comum” confunde 
paz com os interesses nacionais e mergulha o mundo na 
corrida aos armamentos, ameaça permanente  
à paz.  «A boa política está ao serviço da paz», pois existe 
uma relação íntima entre a boa política e a convivência 
pacífica entre os povos e as nações”, dizia o papa no seu 
discurso ao Corpo diplomático (7.01.2019), reforçando a 
afirmação-central da sua Mensagem para o Dia Mundial da 
Paz.             jn 
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Tema 
 

 
 

A paz 
como 
tarefa 
 

A Paz é uma maneira de viver 

“A paz é fruto dum grande projeto político, que se baseia na 
responsabilidade mútua e na interdependência dos seres 
humanos. Mas é também um desafio que requer ser 
abraçado dia após dia. A paz é uma conversão do coração e 
da alma”, diz o papa na sua MENSAGEM (nº 7).  A paz é uma 
espiritualidade – uma atitude espiritual -   e o Papa fala dela 
a três níveis: pessoal, relacional e ecológico.  

Paz a nível pessoal.  Da nossa experiência com outros e de 
nós mesmos, sabemos bem que em cada um de nós se 
esconde uma “contradição”: de um lado, o desejo e o 
apreço pela  paz; do outro, forças de agressividade, que 
muitas vezes nem chegam a “sair”, mas que nos tornam 
“insuportáveis”. A Paz começa no coração de cada um. 
“Bem aventurados os mansos...”, diz uma das bem-
aventuranças do Evangelho.  A paz – o “Shalom” bíblico – é 
dom de Deus; gera-se sempre dentro de nós, e sente-se 
neste “estar em paz” consigo mesmo.  A espiritualidade da 
paz  convida-nos a ser tolerantes connosco mesmos, 
“rejeitando a intransigência, a ira e a impaciência”, 
“cultivando a doçura para consigo mesmo, a fim de poder 
oferecer um pouco de doçura aos outros” (Mensagem, nº 
7). 

Pessoas intolerantes e agressivas para com os outros são 
quase sempre pessoas que não estão em paz consigo 
próprias. Insatisfeitas, descontentes ou frustradas, 
transformam em intolerância para com os outros o 
descontentamento que trazem em si. 

Paz com os outros. A paz vive-se e manifesta-se na relação 
com o Outro, com os Outros.  O outro começa por ser 
aquele que vive connosco, partilha connosco o dia-a-dia, o/a 
companheiro/a de caminho ou de projectos... Mas o Outro é 
também o diferente, o estranho, o desconhecido, que nos 
desafia à abertura de horizontes  e interroga as nossas 
convicções e o nosso modo de vida. Procurar viver a 
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paz é construir pontes, criar relações, superar  dificuldades 
na comunicação, estar disposto a dar o primeiro passo para 
ir ao encontro. Oferecer a paz gratuitamente. “Ter a ousadia 
do encontro, para ouvir a mensagem que (o Outro) traz 
consigo” (Mensagem, 7). 

Esta abertura que conduz à paz com o Outro é tão 
importante numa “espiritualidade intercultural”! Numa 
sociedade multicultural, somos permanentemente 
desafiados a construir a paz apesar das diferenças. As 
diferenças – culturais, religiosas, étnicas – contêm, em si, 
um potencial de confronto, ao quererem afirmar-se como 
“superiores”, “melhores” que as dos outros. Os 
nacionalismos não conduzem à paz ! 

Paz com a criação. Finalmente, o Papa aponta ainda para 
uma terceira dimensão da espiritualidade da paz, cada vez 
mais importante no nosso tempo:  a dimensão ecológica. 
Num mundo cada vez mais ameaçado por enormes 
desequilíbrios ecológicos, é importante cultivar “a paz com a 
criação, descobrindo a grandeza do dom de Deus e a parte 
de responsabilidade que compete a cada um de nós, como 
habitante deste mundo, cidadão e ator do futuro.” 
(Mensagem, 7). 

Esta dimensão ecológica não é uma moda dos nossos dias. É 
já essa a atitude Francisco de Assis, na sua relação com as 
criaturas, a quem tratava por irmãs. Mas nunca foi 
dominante. Afirmou-se antes o “domínio” do ser humano 
sobre a natureza, domínio no sentido de se aproveitar dela e 
esqueceu-se o respeito para salvaguardar, o carinho de 
“cuidar”,  a responsabilidade e a preocupação de deixar o 
mundo como “casa habitável” para as gerações futuras.  

“Que a paz esteja nesta casa”: assim ensinou Jesus os seus 
discípulos a encontrar-se com quem os recebia (Lc 10,5). “A 
Casa de que fala Jesus é  “cada família, cada comunidade, 
cada país, cada continente... cada pessoa” (Mensagem 1) 

Vivamos desta espiritualidade da Paz! Sejamos pessoas de 
paz!                                                                                                 Jn 
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Tema 
 

 
 

A paz 
como 
tarefa 
 

Novas ameaças à Paz 

A respeito da mensagem do Papa Francisco para o Dia 
Mundial da Paz deste ano, não deixa de ser curioso saber 
que em pleno século XXI, mesmo com o avanço nas 
diversas áreas das ciências, que tantos benefícios tem 
conquistado, a guerra ainda continua sendo uma realidade 
entre nós. Parece uma contradição: por um lado, temos o 
aumento da expectativa de vida do homem e a cura de 
muitas doenças que entendo ser o desejo humano por 
busca de superação do seu inimigo maior, a morte; por 
outro, vemos a busca egoísta e irresponsável deste mesmo 
ser humano por armas com poderes cada vez mais 
destruidores da vida. Como entender essa contradição 
humana? 

Muito embora já tenhamos celebrado 70 anos sobre o fim 
da última e terrível guerra mundial, não significa que 
vivemos em paz. Esses anos todos sempre vivemos sob 
ameaças de destruição: bombas dos mais terríveis poderes 
de destruição sob controle de líderes nem sempre 
humanos e éticos; o planeta Terra explorado de maneira 
irresponsável por um sistema que pensa só em aumentar 
sempre e mais suas reservas de capitais sem levar em 
consideração o futuro daqueles que virão depois de nós;  
guerras nos países mais pobres,  onde empresas de guerra 
aproveitam para testar seus experimentos de morte; fome 
e miséria causados também pelas guerras e pela má 
distribuição das riquezas, dom de Deus dado a todos como 
dom, mas centralizado na mão de poucos; e ainda, o 
nacionalismo que se revela xenófobo e egoísta e que quer 
voltar a um tempo estúpido onde se classifica o ser 
humano pela cor, pelo que tem ou por aquilo que acredita.  

O Papa Francisco faz-nos refletir dizendo “que a paz não 
pode jamais reduzir-se ao mero equilíbrio das forças e do 
medo. Manter o outro sob ameaça significa reduzi-lo ao 
estado de objeto e negar a sua dignidade. ” (Mensagem nº 
6). E todos os cristãos tem obrigação evangélica de 
defender este argumento do papa: “que a escalada em 
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termos de intimidação, bem como a proliferação 
descontrolada das armas são contrárias à moral e à busca 
duma verdadeira concórdia. ” (Mensagem, 6).   O cristão é 
chamado a buscar e viver a paz. O desejo de Jesus 
transmitido aos discípulos e a nós, continua sendo um eco 
profético para os dias atuais: “Deixo-vos a paz, a minha paz 
vos dou...” (Jo 14,27), a paz é um Dom, um presente dado a 
nós por isso somos agentes da paz e não da guerra. 

E ainda, estamos a viver também um tempo de insegurança 
nos compromissos assumidos pelos líderes mundiais. Não 
pode haver paz sem confiança reciproca. Temos assistido 
líderes nacionalistas voltando atrás e deixando de lado 
projetos em defesa da vida, da paz e do planeta que foram 
assumidos por seus antecessores. Precisamos de líderes 
mundiais com capacidade de pensar no bem de todos e não 
só no suposto e falso bem ao seu país ou aos seus 
apoiadores. Porquê da forma como estamos lidando com o 
tema da paz, do planeta e dos pobres, todos seremos 
perdedores.  O testemunho dos cristãos e o “testemunho 
daqueles que trabalham para defender a dignidade e o 
respeito das crianças (e de todos), é extremamente precioso 
para o futuro da humanidade. ” 

                                                                                                         CF 

 

Por isso, considero importante que, também no presente, 
não esmoreça a vontade dum confronto sereno e 
construtivo entre os Estados, pois é evidente que as relações 
dentro da comunidade internacional e o próprio sistema 
multilateral no seu conjunto estão atravessando momentos 
difíceis, com o ressurgimento de tendências nacionalistas, 
que minam a vocação de as organizações internacionais 
serem espaço de diálogo e encontro para todos os países.  

Papa Francisco, Discurso ao Corpo Diplomático, 07.01.201 
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 à procura da palavra 
   

Profetas e sonhadores 
 
O mundo de hoje precisa de dois tipos de pessoas de modo 
especial: de profetas e de sonhadores. 
 
Profetas são pessoas que emprestam a sua voz àquilo que Deus 
quer fazer de novo.  
Profetas são peritos do presente e do coração do ser humano  
e criticam as instituições que se sobrepõem à pessoa.  
Solidarizam-se com os que sofrem,  
não têm pejo em partilhar o seu destino  
até ao sacrifício da própria vida.  
Vivem da intimidade com Deus  
e às vezes têm que atravessar um eclipse de Deus.  
A esperança que eles anunciam não é a de uma graça barata,  
mas a de uma criação nova,  
que confia em Deus apesar de todas as aparências.  
Vivem no meio do povo de Deus e no meio de uma sociedade  
e procuram transmitir às pessoas uma experiência da proximidade 
de Deus, de forma a que também elas se possam tornar profetas, 
isto é, pessoas que experimentam a fé, acompanham o seu tempo 
com olhar critico e o interpretam à luz da Palavra de Deus,  
resistem ao abuso do poder na religião e na política,  
empenham-se pela justiça por palavras e actos  
e assim ajudam a dar razão a este Deus  
que se coloca do lado dos fracos. 
 
Deus, que é jovem, precisa de sonhadores. 
Não são gente que despreza a realidade.  
Deus fala sempre através de sonhos e mostra neles visões de um 
mundo novo.  
A fé em Deus é uma fonte muito forte dessas visões por um mundo 
de paz e de justiça. 

 
Dr. Peter Kohlgraf 
Bispo de Mainz,  homilia na festa da Epifania (extractos) 
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Igreja  

no mundo 
 

                                                                            
JORNADA MUNDIAL 

DA JUVENTUDE 
Panamá, 22-27.01.2019 

 
250.000 jovens (dos quais 2300 da Alemanha) são esperados nestes dias 
para a Jornada Mundial da Juventude que terá lugar de 22 a 27 de Janeiro 
no Panamá.   
“Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a Tua vontade” (Lucas 
1,38) é o tema deste encontro  que convoca jovens de todo mundo para 
conhecerem a realidade deste pequeno país da América Central e 
partilharem a sua fé uns com os os outros e com a Igreja local.  O primeiro 
peregrino registado é o próprio papa Francisco. Numerosos bispos de todo 
o mundo vão também comparecer, acompanhando os jovens das 
respectivas dioceses.  
Do programa do Papa destaca-se uma vigília de oração no sábado, 26.01., e 
a celebração da eucaristia no encerramento, no domingo, 27.01.  
As jornadas mundiais da juventude, iniciadas por João Paulo II, inspiradas 
nos grandes encontros de jovens de Taizé, são sempre uma ocasião para a 
Igreja manifestar a sua confiança nos jovens, e dar aos jovens a ocasião de 
se entusiasmar com esta Igreja, que, em algumas regiões do mundo, como 
é o caso da Europa ocidental, dá bem o ar de uma igreja envelhecida.  
Depois do Sínodo sobre a juventude, que teve lugar no Vaticano no passado 
mês de Outubro, as palavras do Papa aos jovens são aguardadas com 
expectativa. É conhecido o empenho deste Papa em abrir a Igreja, em 
reformá-la. Como o Sínodo demonstrou, uma boa parte dos jovens desejam 
uma Igreja mais aberta, mais do nosso tempo. Mas durante os últimos 
decénios (João Paulo II, Bento XVI) os jovens que rodeavam os papas e os 
aclamavam vinham sobretudo de movimentos neo-conservadores e alguns 
mesmo fanaticamente fechados. Oxalá as coisas mudem com este Papa e 
novos impulsos verdadeiramente jovens movam a Igreja.  
“A igreja precisa do vosso entusiasmo, da vossa criatividade,  da vossa 
alegria. Três palavras: ide - sem medo -  para servir!  Se vocês seguirem 
essas três palavras,  vocês vão fazer uma experiência: quem evangeliza 
também é evangelizado, quem partilha a alegria da fé,  recebe ainda mais 
alegria. Caros jovens: quando voltardes a casa não temais de ser generosos 
com Cristo e de testemunhardes o seu Evangelho!  (Papa Francisco  
na jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro 2013)                             
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Aqui 
e  agora 
 

No advento 2017  o nosso bispo convidou a diocese a refletir sobre o novo  

 
Ao longo de 2019 vamos  aqui assinalar estes aniversários, com a 
crónica dos principais acontecimentos e datas, com testemunhos, 
com curiosidades...  

1979  - 1983:   um início em força ! 

Havia trabalhadores portugueses na cidade e região de Offenbach desde o 
início dos anos 1960. A partir de 1963, as grandes indústrias da região 
(química, metalurgia) começaram a contratar grupos de trabalhadores de 
Portugal,operação que ficou mais fácil com o acordo bilateral para a 
angariação de mão de obra celebrado entre Portugal e a Alemanha. 

Em 1967 era criado o Centro Operário Português de Offenbach (COP), o que 
mostra a capacidade organizativa dos “jovens” trabalhadores que 
chegavam em número cada vez maior. Em termos de Igreja, a assistência – 
missa aos domingos - era feita pelos padrea portugueses de Frankfurt. As 
crónicas fixaram alguns nomes: Padres Abílio Ramos, José Xavier de 
Almeida e Mário Marcelino .  

Em 1968 chega à região o padre José Cabral, que tinha estudado em 
Mainz,iniciado por lá o apoio aos “imigrantes” e assumira entretanto o 
acompanhamento da comunidade de Kaiserslautern. Ao começo, o Pe. José 
Cabral era apenas um “colaborador” de Frankfurt. Em 1979, é criada a 
“Missão católica” de Offenbach e o Pe. José nomeado seu primeiro pároco. 
Offenbach tornava-se independente de Frankfurt.  

O decreto da criação da “missão” data de 16.10.1979 e é assinado pelo 
vigário geral da Diocese,  Luley (ver a imagem ao lado). 

Havia tudo para organizar. O primeiro registo de um acto oficial é o de un 
baptismo a  01.11.1979.  O segundo baptismo no mesmo dia em St. 
Jakobus-Harheim.  A 22.12.1979, um casamento também em Harheim.  Não  

Em 1979 foi criada a 
“Missão” de 
Offenbach... 
Em 1984 começava a 
publicar-se 
regularmente como 
boletim mensal a 
“Comunidade cristã”.   

40 
anos 

35 

Comunidade Católica 
Portuguesa de Offenbach 

    
“Comunidade Cristã” 
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só baptizados e casamentos: celebrações dominicais têm lugar em Ober-
Eschbach e Frankfurt-Harheim desde o início da “Missão” de Offenbach. 
Somos,  desde o início, uma “Comunidade de comunidades” 

A área pastoral da “Missão” abrangia na altura 6 arciprestados 
(“Dekanate”): Dreieich, Offenbach, Rodgau, Rüsselsheim, Seligenstadt e 
Wetterau-West.  Com os anos, outros se lhe juntaram: Wetterau-Ost, 
Giessen e Alsfeld. 

Organizar uma vida comunitária para além da missa dominical era a tarefa 
dos primeiros anos. O Boletim “Comunidade Cristã”, nessa altura sem 
periodicidade regular,  assinala o começo da catequese logo em 1979. 
Ainda nesse mesmo ano, a 11.11.1979, realizam-se eleições para o 
Conselho Paroquial. As festas e os convívios aos domingos à tarde reúnem 
as pessoas, provocam encontro, dão rosto concreto à comunidade.     

A sede da “Missão” era, na altura, na Luisenstr. 81, Offenbach. As actuais 
instalações na Marienstrasse foram inauguradas em Maio de 1983, ainda 
com a presença do Padre José Cabral. Ele voltava a Portugal poucos meses 

depois e em Setembro 1983 
sucede-lhe no cargo o padre 
Francisco Cabral.   

Nesse ano (1983), a Diocese 
mudava-nos o nome. Deixava 
de falar-se em “Missão” e a 
designação oficial passa a ser, 
a partir de agora, 
“Comunidade Católica 
Portuguesa de Offenbach”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os números  
também falam 

Em 40 anos  
(1979 – 2019) 
foram celebrados na 
nossa comunidade:  

376 baptismos 
e 76 casamentos 
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disto    
& daquilo 

 
O azulejo tornou-se um símbolo 
turístico de Portugal. Como 
técnica e como portador de arte 
marca a nossa história desde há 
séculos. Nas ultimas décadas, o 
azulejo  está a ser cada vez mais 
apreciado e tem hoje um lugar 
especial no património artístico 
português. 

Na nossa comunidade estamos a 
preparar uma exposição sobre o 
AZULEJO, a realizar em finais de 
março. 
A exposição, orientada por uma 
jovem da escola superior de belas 
artes e design de Offenbach 
(HFG), será precedida por uma 
oficina do ajulejo, prevista para 
sábado, 23.03., das 11:00 – 18:00 
h. Nesse dia, quem se interessa 
pela arte, pode vir aprender a 
pintar um azulejo, com o seu 
motivo preferido. É necessário 
inscrever-se (número limitado de 
participantes!).  Os interessados 
estão convidados para uma 

Emigrantes portugueses ficam 
automaticamente 
recenseados nos cadernos 
eleitorais  

Em Novembro de 2017 havia 
318.263 eleitores portugueses 
recenseados no estrangeiro. Com a 
introdução do recenseamento 
automático, este  número 
aumentará para 1.381.498 em 176 
países (68% na Europa!).  Esta é 
uma boa notícia para a emigração 
portuguesa. A partir de agora todos 
os portadores de “cartão de 
cidadão” português, com morada 
no estrangeiro, ficam 
automaticamente recenseados 
nos cadernos eleitorais. Podem 
votar (e podem votar por carta!).  
Mas será que o fazem? Esse é 
outro tema...  
 
A outra questão que fica em aberto 
é esta:  quanto valem os votos dos 
emigrantes, isto é, quantos 
deputados podemos eleger nos 
diferentes círculos eleitorais. Na 
Europa, elegemos apenas 2... para 
muitas centenas de milhar de 
emigrantes.  

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  

Offenbach 

         Tiragem deste mês: 400 ex. 

Pinta o teu AZULEJO 
Participa na exposição 
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rir  

faz bem 

No Restaurante: 
- Moço, eu pedi um frango à 
caçador e você trouxe-me um 
frango à raio-X? 
- Como assim? 
- Esse frango só mostra os ossos... 
 
Na escola: 
A professora: 
- Rodrigo, fecha a janela, que está 
frio lá fora. 
- Stora, vai continuar a estar frio 
lá fora, mesmo se eu fechar a 
janela... 
 
Dieta: 
- Como vai a tua dieta? 
- Vou-me esforçando. Agora como 
ovos ao pequeno almoço. 
- Cozidos? 
- Não, de chocolate. 
 
Cuidados: 
- Margarida, que fazes há tanto 
tempo de pé na cozinha, em 
frente ao armário? 
- O médico mandou-me estar 
atenta ao açúcar... Até agora, o 
pacote ainda não se mexeu. 
 
No aeroporto: 
O Agente de serviöos de 
estrangeiros e fronteiras manda o 
passageiro colocar a mala no 
tapete e pergunta: 

- Álcool, armas ou droga?... 
- Agradeço, mas tenho tudo isso. 
 
Na aula de ciência: 
A professora pergunta aos alunos: 
- O que acontece a um pedaço de 
ferro deixado ao ar livre? 
- Enferruja, professora! 
- Muito bem! E se for um pedaço 
de ouro, o que acontece? 
- Desaparece num instatinho! 
 
Destino final: 
O criminoso mais procurado do 
mundo morreu. Levado para o 
cemitério, perguntam os 
funcionários: 
- O que fazemos? Cremamos ou 
enterramos? 
- As duas coisas! Não podemos 
facilitar! 
 
Propinas 
O João chega a casa e entrega ao 
pai o recibo das propinas da 
escola. O pai olha para o valor a 
cobrar e assusta-se: 
- Meu Deus! Como é caro estudar 
nessa nessa universidade! 
- E olhe, pai, eu sou o que menos 
estuda da minha turma. 
 

 
 
 
 
 

 

Em janeiro, um porco ao sol 
e outro ao fumeiro 
                      provérbio popular 
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Bem-aventuranças dos políticos 

Bem-aventurado o político que tem uma alta noção  
      e uma profunda consciência do seu papel. 

Bem-aventurado o político de cuja pessoa irradia a credibilidade. 

Bem-aventurado o político que trabalha para o bem comum  
      e não para os próprios interesses. 

Bem-aventurado o político que permanece fielmente coerente. 

Bem-aventurado o político que realiza a unidade. 

Bem-aventurado o político que está comprometido  
      na realização duma mudança radical. 

Bem-aventurado o político que sabe escutar. 

Bem-aventurado o político que não tem medo.  

Francisco Xavier Nguyen Van Thuan,  
(cardial vietnamita falecido em 2002) 

Texto citado pelo Papa Francisco na Mensagem para o Dia Mundial da Paz 
2019 
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