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Comunidade  

Cristã 

 
 

No meio de novas ameaças  
de guerra 

“a paz é caminho de 
esperança” 

 
reflexão a partir da mensagem do Papa  

para o dia mundial da paz 2020 
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Celebrar a fé  

 

Plano das missas nas nossas comunidades para este mês: 
 

Janeiro 2020 
 

12.01. Segundo domingo do mês  - Festa do Baptismo de Jesus A 

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

 19.01. Terceiro domingo  -   2º  Domingo Tempo Comum A 

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

26.01. Quarto domingo  – 3º  Domingo Tempo Comum A 

Domingo da integração 

Somos convidados a participar nas eucaristias das paróquias onde 

vivemos.  
 

Fevereiro 2020 

 

02.02. Primeiro domingo – 4º Domingo Tempo Comum A 

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

   09.02. Segundo domingo – 5º Domingo Tempo Comum A 

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

   

16.02. Terceiro domingo -  6º domingo Tempo Comum A 

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

  

23.02. Quarto domingo – 7º  Domingo Tempo Comum A 

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: grafiti no muro de Belém que separa Palestina e Israel (foto jn) 
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este mês 

TOME NOTA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 de janeiro 
Encontro 
de formação 
para pessoas 
empenhadas! 

 

 
A paz, caminho de esperança 

 
Com este tema da mensagem do Papa se inciou o ano 

de 2020, já que como é  sabido, o dia 1 de janeiro é, 
desde há mais de 50 anos, o dia mundial da paz. 

 
Mais que um  tema de reflexão, é um programa : uma 

proposta de acção para este novo ano que acaba de 
começar.  Um programa que o papa concretiza em três 
palavras: diálogo, reconciliação e conversão ecólógica. 

 
Diálogo, essa atitude decisiva para um verdadeiro 

encontro entre pessoas, povos, estados. Nas relações e 
convivências quotidianas tanto como na alta diplomacia. 

Dialogar é fazer a paz. Dialogar até que a paz se torne 
compromisso, com ou sem “tratados de paz”. 

 
Reconciliação: lá onde os conflitos se tornam 

inevitáveis, porque os interesses são difíceis de 
conciliar, ou onde a história deixou pesadas heranças de 

antigas contendas e rivalidades. 
Reconciliação precisa-se, no dia a dia e neste nosso 

mundo “dividido” e envolvido em permanentes tensões.  
Alguns exemplos actuais: reconciliação entre 

castelhanos e catalães; entre americanos e iranianos; 
entre judeus e palestinenses; entre chiitas e sunitas, 

entre hindús e muçulmanos...   
  

Conversão ecológica. Os jovens dão alerta: estamos em 
vias de tornar inabitável o nosso planeta. A poluição da 

terra, do ar e do mar, uma das causas das alterações 
climáticas, exige um voltar atrás, ou, biblicamente 

falando, uma conversão. Uma conversão ecológica. Uma 
reconciliação com o planeta, casa comum. 

Façamos desta sugestão do papa programa para 2020! 
Bom ano novo! 
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A nossa comunidade 
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR  

 
 

 

Janeiro 2020 
 
04 Sábado - Convívio natalício do grupo de casais jovens, offenbach 
 
06 Segunda – 20:00 h Convívio natalício e recomeço de actividades do 
 grupo Nova Terra, Offenbach 
 
10 Sexta – Recomeço dos encontros de catequese em Offenbach: 17 h 
 
11 Sábado – Recomeço dos encontros de catequese em Harheim: 14:45 h
 - Encontro de jovens da profissão de fé 2019 em Harheim ás 15:00 h 
  - Ensaio do coro de Harheim 16:00 h 
14 Terça – recepção de ano novo do “Dekanat” de Offenbach,  18:30 h na 

“Städtische Sparkasse Offenbach” 
18 Sábado – encontro de acólitas e acólitos em Offenbach, 15-17:00 h 
 
25 Sábado – Celebração do crisma para adultos na diocese de Mainz,  às 
 15:00 h. na sé catedral. Crisma de um membro da nossa 
 comunidade. 
26 Domingo -  Encontro regional  de formação para pessoas 
 empenhadas na vida das comunidades em Frankfurt das 09:30 – 
 17:00 h 
30 Quinta – Encontro do conselho pastoral com o conselho paroquial de St.
  Paul, Offenbach, às 19:30 h. no nosso centro comunitário 

 
Fevereiro 2020 

06 Quinta - oração à maneira de Taizé, Offenbach (St. Paul) 19:00 h 
11 Terça – Reunião da Comissão de Festas de Offenbach, 19 h 
13 Quinta – Reunião do Conselho Pastoral, Offenbach às 19 h 
15 Sábado -  Convívio de carnaval na missão, Offenbach, a partir das 19:19 
26 Quarta – Quarta feira de Cinzas 

 

Março 2020 
02.-08. – Semana de “Essen und Waerme” no nosso centro comunitário  
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Vida das comunidades 
 
Domingo, 26.01.2020  
Encontro de formação para pessoas empenhadas. 
 
Em conjunto com as comunidades de língua portuguesa da região, 
realiza-se no domingo, 26.01.2020, em Frankfurt uma jornada de 
formação. 
Será orientada pelo Joaquim Marques Nunes 
Tema: Evolução das Comunidades: hoje e o futuro, que perspectivas. 
 
O encontro começa às 09:30 h e termina às 16:00 h com a celebração 
da eucaristia.  
Para o encontro é necessária inscrição.  

 

Conselho Pastoral 
 
Depois das eleições, o Conselho pastoral reuniu-se, com os 8 membros 
directamente eleitos, e decidiu chamar mais duas pessoas. 
Assim sendo, o Conselho pastoral conta agora com 10 pessoas. Aqui fica a 

lista completa:  
 

              Gracinda dos Santos Martins - Presidente  
Carla Isabel Lopes Simão de Pinho  - Vice presidente e    
  representante no Conselho de estrangeiros da Diocese 

              Maria Gorete dos Santos Almeida Quinta  - Vice Presidente 
              José Fernandes Fornelos   
              Leonor Pinheiro Morais - representante no “Dekanatsrat”   

Maria Amélia da Silva Reguengo Araújo  
Mariana da Silva Peres 

              Olga Maria Lopes Simão Pereira  
              Patrícia Isabel Rocha Pinto - Secretária 
              Sandra Martins Moço -  representante no Conselho de estrangeiros

  da Diocese 
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Tema 
 

 
 

A Paz 
caminho 
de esperança 

OBTÉM-SE TANTO QUANTO SE ESPERA: 

„Acreditar que o  outro tem a mesma necessidade da paz 
que nós“, assim o Papa Francisco propõe-nos a refletir no 
último ponto de sua mensagem para o Dia Mundial da Paz 
de 2020. A dificuldade do ser humando entender que a 
paz somente será realidade entre nós quando perdermos 
o medo do outro, tem distanciado a realização deste 
sonho;  enquanto pensarmos que somente um lado do 
grupo em conflito precisa de paz, também colocamos este 
sonho para mais longe. Mas quando de ambos os lados, 
nos reconhecermos irmãos e não inimigos, a paz passa a 
ser realidade.  

Não podemos negar o grande esforço que muitas nações 
têm feito em prol da paz, através dos diálogos. A 
diplomacia internacional tem ajudado a superar muitos 
conflitos através do convencimento de que, com uma 
nova guerra, todos perdemos. Por isso, quando surge um 
conflito, por pequeno que possa parecer, devemos 
entender que ambos precisam entenderem-se e buscar a 
paz. “A cultura do encontro entre irmãos, rompe as 
barreiras da ameaça. Torna cada encontro uma 
possibilidade e um dom do amor generoso de Deus...como  
filhos do único Pai celeste.” 

O Evangelista João relata em seus escritos sobre Jesus, 
que quando se despediu dos amigos durante uma 
refeição, manisfestou uma preocupação com a 
humanidade: a dificuldade de encontrar a paz. Por isso, 
Ele oferece-nos  ajuda e dá-nos a sua paz: “Deixo-vos a 
paz, a minha paz vos dou” (Jo. 14,27).O desejo de paz é 
também de Jesus e deve de igual modo ser a nossa. Se 
ainda não a temos como a desejamos, nem por isso deve 
diminuir nossa esperança de conseguí-la. 

Que a todos nós, a começar pelos crentes, nos 
empenhemos de verdade para superar os conflitos e 
buscar soluções que tragam paz.  
                                                                                                     CF 
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As guerras começam no coração do ser humano        
 
(A guerra) “Nasce no coração do homem a partir do egoísmo e 
do orgulho, do ódio que induz a destruir, a dar uma imagem 
negativa do outro, a excluí-lo e cancelá-lo”, escreve o papa. 
 
Antes de construir e de pegar em armas, antes de qualquer  
corrida aos armamentos com fim persuasivos, o ser humano 
“entra em guerra” com o seu irmão, à maneira dessas duas 
figuras dos começos da humanidade a que a Bíblia chama  
Caím contra Abel. A vida corria melhor a Abel...e caím teve 
inveja do seu irmão.   
 “A guerra nutre-se com a perversão das relações”, com os 
“abusos do poder”, com o “medo do outro”... 
Assim  sendo, há que trabalhar pela paz a começar por uma 
espiritualidade da paz. Procurar a paz a começar pelas raízes 
da alma humana, ou, como se diz habitualmente, no seu 
“coração”.  
Há que desenvolver estratégias de paz que passem pela 
aceitação do outro e de si mesmo, pela abertura ao diálogo 
para com o “estranho” e o diferente, de forma a conhecer e 
reconhecer o outro na sua alteridade, na sua diferença, 
perdendo o medo de lhe estender a mão...   
Não se trata de estar de acordo a nível  ideológico. Trata-se de 
aceitar o “Outro”  como sujeito, também ele à procura da 
verdade. A paz é encontro, não é ideologia.  “Só se pode 
chegar verdadeiramente à paz quando houver um convicto 
diálogo de homens e mulheres que buscam a verdade mais 
além das ideologias e das diferentes opiniões”, escreve o papa.  
Do âmbito interpessoal, a procura da paz alarga-se depois à 
sociedade (“um caminho que percorremos juntos procurando 
sempre o bem comum”), às relações entre os povos e estados, 
a nível político social e económico.   
E finalmente, a mensagem do Papa chama a atenção que a 
procura da paz tem de envolver também a natureza, “numa 
relação pacífica entre as comunidades e a terra”, neste mundo 
que nos foi dado por Deus para fazermos dele a nossa casa 
comum.                                           jn 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A Paz 
caminho 

de esperança 
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 à procura da palavra 
   

Oração do Papa Francisco pela Paz 

Senhor Deus de Paz, escutai a nossa súplica! 
Tentamos tantas vezes e durante tantos anos  
resolver os nossos conflitos com as nossas forças  
e também com as nossas armas;  
tantos momentos de hostilidade e escuridão;  
tanto sangue derramado;  
tantas vidas despedaçadas;  
tantas esperanças sepultadas…  
Mas os nossos esforços foram em vão.  
Agora, Senhor, ajudai-nos Vós!  
Dai-nos Vós a paz,  
ensinai-nos Vós a paz,  
guiai-nos Vós para a paz.  
 
Abri os nossos olhos e os nossos corações  
e dai-nos a coragem de dizer: «nunca mais a guerra»;  
«com a guerra, tudo fica destruído»!  
 
Infundi em nós a coragem  
de realizar gestos concretos para construir a paz.  
 
Senhor, Deus de Abraão e dos Profetas,  
Deus Amor que nos criastes e chamais a viver como irmãos,  
dai-nos a força para sermos cada dia artesãos da paz;  
dai-nos a capacidade de olhar com benevolência  
todos os irmãos que encontramos no nosso caminho.  
Mantende acesa em nós a chama da esperança para efetuar,  
com paciente perseverança,  
opções de diálogo e reconciliação,  
para que vença finalmente a paz.  
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Pessoas  

e factos 

 

* Faleceu  a 26.12.2019 Paulo 
Jorge Nunes, 55 anos de idade.  
A nossa comunidade despediu-se 
dele numa celebração realizada a 
09.01.2020. Às suas filhas as 
nossas condolências! 
 
* Faleceu  a 01.01.2020 Sónia 
Elisa da Silva Pinho Karageor-giou, 
47 anos de idade, da nossa 
comunidade de Kelsterbach.  
Foi a sepultar no cemitério de 
Kelsterbach a 09.01.2020. 
À família em luto as nossas 
condolências e solidariedade na 
oração.  
 
 

GESTOS DE SOLIDARIEDADE 
 
COLECTA PARA A ADVENIAT 
No Natal realizámos na nossa 
comunidade a colecta para a 

Adveniat.  
Juntámos 1.039,58 €, distribuídos 
pelas diferentes comunidades do 
seguinte modo: 
- Harheim/Nieder-Eschbach: 
609,09 €; Kelsterbach: 125,31 €; 
Lollar: 22,55 €; Offenbach: 282,63 
€. 
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 05.01.2020, 
juntámos a nossa oferta à dos 
“Sternsinger”, que de porta em 
porta cantam os reis e apelam à 
solidariedade. 
Juntámos 169,08 €. distribuídos 
pelas diferentes comunidades do 
seguinte modo: Offenbach: 36,18 
€; Ober-Eschbach: 132,90 € 
A 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: 
*   Padre Carlos Figueiredo – 0176 72937486   
*   Joaquim Nunes – Assistente pastoral – 0176 12539038   
*   ou a paróquia onde vive (da qual somos também membros!) 
 
Contacto do escritório consular em Hattersheim: 06190 9753490 
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disto    
& daquilo 
Quanto se gasta para 
estabelecer a paz no mundo? 
Apesar da sua importância 
internacional na resolução e 
prevenção de conflitos, o 
orçamento anual das Missões de 
Paz da ONU gira em torno de US$ 
7,8 bilhões, o que representa 
menos de 0,5% dos gastos 
militares globais. O secretário 
geral das Nações Unidas, António 
Guterres, destaca que este é um 
"investimento na paz global, na 
segurança e na prosperidade". 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/i
nternacional/noticia/2017-
05/missoes-de-paz-da-onu-
custam-menos-de-1-de-gastos-
militares-globais 
 
 

Quanto se gasta com armas? 

Gastos militares globais em 2018 
atingiram 1,82 trilhão de dólares, 
aumento de 2,6% em relação ao 
ano anterior. 

Despesas chegam a nível mais 
alto desde fim da Guerra Fria, 
alimentadas pelos investimentos 
dos EUA e China, mostra relatório 
do Sipri. Americanos são 
responsáveis por 36% das 

despesas com armamentos no 
mundo. 

https://www.dw.com/pt-
br/gastos-militares-globais-
atingem-maior-n%C3%ADvel-em-
30-anos/a-48531464 

Alemanha: um grande 
exportador de armas 
 
Em 2018, o valor das armas 
exportadas legalmente (isto é, 
com autorização do governo) 
rondou os 8 mil milhões de 
euros, um novo record! 
 
Pax Christi alemã, entre outras 
orgnaizações, protestaram 
contra esta política de 
“exportação” de morte:  “A 
exportação de armamento 
agrava os conflitos e contradiz 
toda a ética cristã” 

 

 

PATROCÍNIOS  
A capa a cores da Comunidade 
Cristã é patrocinada por: 
> Aveirense, Biebererstr. 76 
Offenbach e Heddernheimer 
Ldstr 24 Frankfurt  
> Sound & Light  
Gustav Adolf Str. 14  Offenbach  
 
Tiragem deste mês: 350 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-05/missoes-de-paz-da-onu-custam-menos-de-1-de-gastos-militares-globais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-05/missoes-de-paz-da-onu-custam-menos-de-1-de-gastos-militares-globais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-05/missoes-de-paz-da-onu-custam-menos-de-1-de-gastos-militares-globais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-05/missoes-de-paz-da-onu-custam-menos-de-1-de-gastos-militares-globais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-05/missoes-de-paz-da-onu-custam-menos-de-1-de-gastos-militares-globais
https://www.dw.com/pt-br/gastos-militares-globais-atingem-maior-n%C3%ADvel-em-30-anos/a-48531464
https://www.dw.com/pt-br/gastos-militares-globais-atingem-maior-n%C3%ADvel-em-30-anos/a-48531464
https://www.dw.com/pt-br/gastos-militares-globais-atingem-maior-n%C3%ADvel-em-30-anos/a-48531464
https://www.dw.com/pt-br/gastos-militares-globais-atingem-maior-n%C3%ADvel-em-30-anos/a-48531464
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rir  

faz bem 

Nervos do marido 
Uma senhora telefona para o 
seu médico particular: 
- Senhor doutor, os nervos do 
meu marido estão 
completamente 
desequilibrados. O que hei de 
eu fazer? 
- aconselho a viajarem! 
- Para algum lugar em 
especial? 
- Sim. em direções opostas… 
 
Feitios 
Dizia uma: 
- Só espero que o homem que 
vier a casar comigo tenha um 
feito fácil de contentar. 
A amiga: 
- Descansa, minha querida, 
que qualquer um que case 
contigo não poderá ter outro 
feitio… 
 
Marido mais jovem  
Diz ele para a mulher: 
- Ao fazer a barba logo pela 
manhã, sinto-me 
rejuvenescido vinte anos! 
A mulher: 
- Passa mas é a fazer a barba 
antes de te deitares… 

 
Gostos 
Dois amigos encontram-se 
casual. Um: 
- Olha quem é ele! O 
casadinho de fresco! 
- Casadinho de fresco não, já 
lá vão oito meses! 
- E que tal? Tudo a correr 
bem? 
- Eu digo-te, pá. Quando era 
solteiro, gostava de todas as 
mulheres, sem excepção… 
- Então, e agora?! 
- Agora, gosto de todas 
menos da minha… 
 
Namoro ou casamento? 
Entre amigas intimas: 
- Há dois anos que dura a 
minha relação com o Luís e 
parece-me que já é tempo de 
nos casarmos. Que achas? 
- Queres mesmo o meu 
parecer?! Olha, o melhor é 
deixá-lo continuar a ser feliz 
por mais uns tempos…  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Janeiro geoso e fevereiro 
chuvoso fazem o ano formoso 
                       
                    provérbio popular 

http://www.anedotadodia.net/anedotas/sogras/viagem-da-familia
http://www.anedotadodia.net/anedotas/casais/cinco-regras-para-um-homem-feliz
http://www.anedotadodia.net/anedotas/casais/cinco-regras-para-um-homem-feliz
http://www.anedotadodia.net/anedotas/curtas/boas-maneiras-na-cama
http://www.anedotadodia.net/anedotas/curtas/boas-maneiras-na-cama
http://www.anedotadodia.net/anedotas/casais/homens-casados-sao-mais-gordos
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Devemos procurar  
uma fraternidade real,  

baseada na origem comum de Deus  
e vivida no diálogo  

e na confiança mútua.  
 

O desejo de paz  
está profundamente inscrito  

no coração do homem  
e não devemos resignar-nos  

com nada de menos. 
Papa Francisco 

Mensagem para o dia mundial da paz 
2020 

 
 
 
 
 
 

 
Comunidade Católica de Língua Portuguesa de Offenbach    

Portugiesisch sprechende  katholische Gemeinde 

Marienstr. 38                                        Tel. 069 / 845740                                     

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

 

E-mail: offenbach@portugiesische-gemeinde.de 

Homepage: www.portugiesische-gemeinde.de 

Facebook: comunidadecatolica.offenbach 

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

