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Ano novo!
- velhas e novas preocupações
para os “arquitectos” e “artesãos” da paz !
Comunidade Cristã Fevereiro-Março 2022

Celebrar a fé
Fevereiro 2022
06.02. Primeiro domingo - 5º Domingo Tempo Comum C
Offenbach: 9:30 h Harheim: 12:00 h Lollar: 16:00 h
13.02. Segundo domingo – 6º Domingo Tempo Comum C
Offenbach: 9:30 h Harheim: 12:30 h
20.02. Terceiro domingo - 7º Domingo Tempo Comum C
Offenbach: 9:30 h Harheim: 12:00 h Kelsterbach: 16:00 h
27.02. Quarto domingo - 8º Domingo Tempo Comum C
Domingo da integração. Somos convidados a participar nas
eucaristias das paróquias onde vivemos.

Março 2022
06.03. Primeiro domingo – 1º Domingo da Quaresma C
Offenbach: 9:30 h Harheim: 12:00 h
13.03. Segundo domingo – 2º Domingo da Quaresma C
Offenbach: 9:30 h Harheim: 12:30 h
20.03. Terceiro domingo - 3º domingo da Quaresma C
Offenbach: 9:30 h - Harheim: 12:00 h Kelsterbach: 16:00 h
27.03. Quarto domingo – 4º domingo da Quaresma C
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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soactosPessoas e factos
* Faleceu no dia 31 de Dezembro de 2021, na Alemanha, aos 76 anos, a Sra.
MARGARIDA MARIA MARQUES MARTINS TEIXEIRA. Ela foi imigrante aqui
na Alemanha. Nascida na Castanheira, Guarda, Portugal a 21 de julho de
1945. Ela deixa dois filhos: uma em Portugal e um na Alemanha.
Foi empenhada em nossa comunidade em Harheim/Ober-Eschbach no
Grupo Coral. Ao senhor António Marques Teixeira e a toda a sua família as
nossas condolências e a nossa solidariedade na oração!

GESTOS DE SOLIDARIEDADE
COLECTA PARA A ADVENIAT
No Natal realizámos na nossa comunidade a colecta para a Adveniat.
Juntámos 584,50 €, distribuídos pelas diferentes comunidades do seguinte
modo: - Harheim/Ober-Eschbach/Nieder-Eschbach: 348,99 €; Kelsterbach:
96,14 €; Offenbach: 139,37 €.
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 02.01.2022, juntámos a nossa oferta à dos “Sternsinger”, que
de porta em porta cantam os reis e apelam à solidariedade.
Juntámos 196,34 €. distribuídos pelas diferentes comunidades do seguinte
modo: Offenbach: 58,00 €; Harheim: 138,34 €
A todos o nosso OBRIGADO !

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

10 -12 h

13:30 – 19:30 h
15:00 – 19:00 h
07:30 – 13:00 h
07:30 – 13:00 h

Nosso telefone: 069 845740
Em caso de urgência, contacte:
* Padre Carlos Figueiredo – 0176 72937486
* ou a paróquia onde vive (da qual somos também membros!)
Contacto do escritório consular em Hattersheim: 06190 9753490
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À procura da palavra
Salmo 8
Ó SENHOR, nosso Deus,
como é admirável o teu nome em toda a terra!
Adorarei a tua majestade, mais alta que os céus.
-Da boca das crianças e dos pequeninos
fizeste uma fortaleza contra os teus inimigos,
para fazer calar os adversários rebeldes.
Quando contemplo os céus, obra das tuas mãos,
a Lua e as estrelas que Tu criaste:
_
que é o homem para te lembrares dele,
o filho do homem para com ele te preocupares?
-Quase fizeste dele um ser divino;
de glória e de honra o coroaste.
Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos,
tudo submeteste a seus pés:
rebanhos e gado, sem excepção,
e até mesmo os animais bravios;
as aves do céu e os peixes do mar,
tudo o que percorre os caminhos do oceano.
Ó SENHOR, nosso Deus,
como é admirável o teu nome em toda a terra!
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Quaresma:
apelo
à
conversão
imagem: Yohanes Vianey Lein (Pfarrbriefservice.de)

No dia 02 de março, na quarta-feira de cinzas, iniciamos o tempo da
quaresma. É-nos oferecido neste tempo litúrgico da nossa Igreja, quarenta
dias para reflexão sobre a nossa vida e sobre a vida dos irmãos de perto e
os irmãos de longe. Não falta coragem à Igreja para chamar-nos à
conversão desde a celebração das cinzas: “Convertei-me e acreditai no
Evangelho”. Abramos o coração a este apelo que vem ao encontro da nossa
fragilidade. Mas não só isso, vem dizer-nos que Deus continua de braços
abertos a acolher-nos na conversão ao irmão que vem necessitado ao nosso
encontro.
A Pandemia do Corona virus nos impôs um modo próprio de viver os
tempos litúrgicos em nossas comunidades. Já se passaram quase dois anos
que a Pandemia veio nos tirar o sossego. O nosso agir cotidiano mudou e
tudo aquilo que parecia seguro revelou-se frágil. A vida, nosso maior dom,
ficou ameaçada. Diante disso, nós cristãos devemos aproveitar o Tempo da
Quaresma para, diante do Criador, colocar nossos medos e franquezas e
nos comprometer com Ele na construção de mundo melhor. Eis algumas
pistas de reflexão para para este tempo:
- Todos precisamos um do outro. Vamos convencer o nosso coração de que
nosso orgulho não nos ajuda em nada.
- Somos chamados a não somente cuidar de si mesmo, mas também a
cuidar do outro. Exercitemos o gesto da solidariedade.
- Todo gesto solidário que fizermos neste tempo tem a ver com a vida de
todos. A indiferença pode matar. Quem não se importa com o outro pode
ficar sozinho e não sobreviver. É tempo de aprendermos a dar-nos as mãos.
Superar toda forma de indiferença fará nosso mundo ser bem melhor.
Mesmo com todas as regras de resguardo por causa da pandemia, a
Quaresma é sempre uma oportunidade para crescer na vida espiritual, na
vida de oração e participação na comunidade.
Fixemos o nosso olhar com esperança no Senhor crucificado que deu a sua
vida por nós. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele deu a sua vida para que
tivéssemos a vida em abundância.
CF
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Ano novo!
- velhas e novas
preocupações
para os “arquitectos” e
“artesãos” da paz !
O começo de um novo ano é sempre ocasião para formular votos de
esperança: que o novo ano seja bom (se possível, melhor que o ano que
findou...), que não sejamos desiludidos nos bons desejos para os
diferentes sectores da nossa vida, que a humanidade avance nos
caminhos da procura da justiça, da paz e da fraternidade.... Mas, atentos
aos acontecimentos e notícias que de todo o mundo nos chegam, temos
de reconhecer que o ano 2022 se incia carregado de velhas e novas
preocupações...
Na sua mensagem para o dia 1 de Janeiro – na Igreja católica tido como
“dia mundial da paz” – o papa Francisico faz em poucas palavras um
diagnóstico da situação: “Apesar dos múltiplos esforços visando um
diálogo construtivo entre as nações, aumenta o ruído ensurdecedor de
guerras e conflitos, ao mesmo tempo que ganham espaço doenças de
proporções pandémicas, pioram os efeitos das alterações climáticas e da
degradação ambiental, agrava-se o drama da fome e da sede e continua
a predominar um modelo económico mais baseado no individualismo do
que na partilha solidária.”
De facto, as guerras e ameaças de guerra não param (nestes dias, o
conflito entre a Rússia e a Ucrânia domina os noticiários), a pandemia
continua, a diferença entre os poucos muito-ricos e os muitos muitopobres aumenta cada vez mais, a luta contra a degradação climática
continua por vencer, o número das pessoas em fuga não pára de
aumentar de ano para ano e não tem resposta coerente e justa por
parte dos países ricos a cujas portas eles batem... Preocupações velhas a
ensombrar o horizonte do ano novo....
Sim: no mundo de hoje, globalizado, há uma série de lutas a travar em
simultâneo, e às vezes é difícil discernir qual delas tem prioridade, qual
delas a mais urgente. E, se é verdade que, no panorama político
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internacional, encontramos muitos governantes e responsáveis políticos
empenhados e comprometidos com a solução de todos esses problemas
de forma justa e solidária, também estamos a assistir ao endurecimento
das ditaduras e ao surgir uma nova geração de ditadores, agarrados ao
poder, populistas e nacionalistas, com os quais não é fácil avançar.
O papa Francisco não propõe soluções e receitas mas aponta caminhos
e convida todas as pessoas de boa vontade e todos os que querem
comprometer-se a avançar por eles. Nas suas mensagens, Francisco não
se cansa de repetir as palavras-chave que podem caracterizar uma ética
mundial de paz e de justiça: “Confiança mútua e disponibildade” para
resolver conflitos pela via do “diálogo e fraternidade”, por “caminhos de
reconciliação e de paz”, com políticas que coloquem em primeiro lugar
as necessidades das populações; empenhamento a nível pessoal,
político e de toda a comunidade internacional, tanto no combate à
pandemia ou à pobreza, como no cuidado ecológico ou no acolhimento
dos migrantes..
Na mensagem referida, o Papa propõe três caminhos ou, melhor, 3
aspectos importantes neste caminho para a “construção de uma paz
duradoura”: o diálogo entre as gerações, que permita assumir projectos
globais que envolvam todos, jovens e menos jovens; a educação, como
factor de liberdade, de responsabilidade e desenvolvimento (nos
últimos anos,
“aumentaram as despesas militares” e “diminuiu
sensivelmente a nível mundial o orçamento para a instrução e a
educação”!), e o trabalho (ou o direito a um trabalho digno e garante
de dignidade humana).
Nesta procura da PAZ, como ideia englobante de todos esses aspectos,
há responsabilidades a todos os níveis. Como diz a mensagem: “Há uma
“arquitectura da paz” onde intervêm as várias instituições da sociedade,
e há um “artesanato” da paz, que nos envolve pessoalmente a cada um
de nós”. Se nem todos podemos ser arquitectos da paz, todos somos
chamados a ser “artesãos de paz!”.
Aqui fica – para cada uma e cada um de nós - um bom propósito para
2022: ser uma artesã, um artesão de paz!
Jn
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Caminhada de
preparação para o
crisma 2022

Desde Outubro de 2021, 26 jovens das nossas comunidades estão a
fazer a caminhada de preparação para o Crisma, que receberão em
Outubro de 2022. Aqui vão algumas das suas reflexões e orações.

„Wer bin ich?“
Ich bin ich. Ich bin wie Gott mich wollte, denn er hat mich erschaffen, er
wollte mich so wie ich bin und nicht anders. Gott kennt mich auch deshalb
am besten. Ich bin wie Gott mich erschaffen hat. Ines
„Acompanha-me neste caminho da vida que é também o teu caminho,
Senhor meu Amigo”
Quando temos que enfrentar lutas, Ele nos capacita, nos dá armas e refúgio
quando é preciso. Quando estamos tristes, Ele nos renova a alegria
mostrando o que já fez e o que fará. Telmo
„Acompanha-me deste caminho da vida que é também o teu caminho,
Senhor meu Amigo”
Quando quisermos desitir, Ele diz: Não tenhas medo, não desanimes, estou
contigo e Eu venci o mundo. É esse Deus que merece todo o meu louvor,
adoração e amor. Ele não desiste de nós mesmo sendo falhos e pecadores.
Vale sempre a pena esperar em Deus porque tudo o que colocamos nas
mãos dele dá certo. Pois o certo é a sua vontade. Deixa Deus cuidar dos
teus planos e sonhos, certamente vai ser muito melhor do que você
imagina. Santiago
“O meu futuro é um longo caminho diante de mim que eu não conheço – só
Tu conheces.”
Não me deixes entrar em caminhos sem saída, mas sim, ajuda-me a seguir o
caminho certo, meu Senhor. Só tu sabes o que me espera no futuro da
minha vida e eu nunca irei deixar de acreditar em ti meu Pai. Mesmo que
eu entre no caminho errado, Tu me acompanharás. Depois de uma
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tempestade segue sempre um dia de sol. Assim eu acredito que com a Tua
presença e minha fé, tu me ajudarás a encontrar o caminho certo. Diego
Teixeira
“Mesmo que atravesses os mares e os rios profundos, estarei contigo”
Esta frase significa para mim que Deus sempre estará connosco ou que
Deus sempre vai nos proteger independentemente do que acontecer. E
tudo o que fizeres, Deus sempre estará contigo, não importa onde for.
Diana
„Toma atenção aos meus passos”
Senhor, venho lhe pedir que abençoe o meu trabalho e o de todas as
pessoas que trabalham honestamente. Guia os meus passos e não permita
que eu sofra alguma queda, acidente, violência ou qualquer outro mal, no
trabalho ou fora dele, para que possa retornar bem ao meu lar. Analisa
“Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, as chamas não te hão de
atingir”
Esta frase significa que Deus estará a nos proteger e quando nós estivermos
com problemas, Deus estará ao nosso lado. Leonor
“Toma atenção aos meus passos: não deixes que eu entre em caminhos sem
saída.”
Deus está sempre comigo e ajuda-me no meu caminho. Ele é o meu amigo
que nunca me deixa cair. Se Ele mudar o meu caminho, será sempre para
melhor e nunca para pior. Eu confio em Deus. Letícia
“O Meu futuro é um longo caminho diante de mim que eu não conheço – só
Tu conheces.”
Deus ajudou-nos a tornar-nos a pessoa que somos hoje. Ele ajudou-nos a
tomar as decisões certas. Mesmo que o caminho pareça turvo Deus está lá
para nos apoiar e indicar o caminho certo. Débora
“Tu é que me formaste no seio da minha mãe e já me chamavas pelo nome
mesmo antes de eu nascer.”
Senhor meu Pai, Tu conheces-me e sabes bem quem eu sou. Sabes as
minhas virtudes e os meus defeitos, conheces todos os meus caminhos por
onde eu ando e para onde eu vou, até quando me assento e quando me
levanto tu sabes! Antes de eu te pedir alguma coisa tu já sabes todas as
palavras que eu vou dizer. Senhor, Tu que sabes e sempre soubeste tudo
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sobre mim, protege-me e ajuda-me a ser a pessoa que tu queres que eu
seja e seguir sempre o teu caminho. Rui Pedro
“Quase me custa a acreditar, mas é verdade: Tu estás ao meu lado onde eu
estou.”
Com esta frase Deus quer nos dizer que Ele está sempre perto de nós e
tanto faz o caminho para onde nós vamos ele está sempre perto de nós
para ver o que nós fazemos. Ele está a ver quando estamos a fazer coisas
boas ou coisas más. Ele está sempre ao pé de nós. E às vezes Ele está a vernos para ajudar-nos. Cristiano
“Senhor, Tu conheces-me bem, melhor do que ninguém”
Eu escolhi esta frase porque é muito interessante e é verdade. A única
pessoa que nos conhece melhor que nós próprios, é o Senhor. Ele sabe
quais são as nossas forças e também as nossas fraquezas. E a coisa mais
impressionante neste facto, é que cada um de nós é único e o Senhor sabe
todas as nossas “propriedades”. Ele ajuda-nos a ser fortes nos momentos
fracos. E quando nós pensamos que estamos num beco sem saída, Ele
ajuda-nos. Uma das razões pelas quais Ele nos conhece melhor que
ninguém, é que Ele é o nosso Pai e Amigo. O Senhor dá-nos força, fé,
esperança, amor, paz e autoconfiança a qualquer hora e momento. Ele está
sempre connosco. Obrigado Senhor, por estares sempre presente na minha
vida. Samuel
“Senhor, Tu conheces-me bem melhor do que ninguém”
O Senhor conhece-me melhor do que meus pais e eu própria. Ele conhece
os meus medos, os meus desejos, o meu passado e o meu futuro. O Senhor
deu-me a minha família e a comida. Ele sabe se estou feliz ou triste, Ele
sabe tudo e está sempre atrás de mim. O Senhor tem tudo destinado para
mim. Ele protege-me e ama-me. Ele tem sempre os olhos abertos, mas
também sabe castigar quando precisa. Melissa
“Estás à minha frente e atrás de mim, e a tua mão sinto-a pousada nos
meus ombros”
O Senhor está sempre ao nosso lado. À minha frente para guiar-me, para
mostrar os meus caminhos e me proteger de tudo que vier contra mim.
Atrás de mim para me acompanhar em todos os passos que dou e sei que
sempre está presente quando penso que estou sozinha. Quando tomo
decisões, Ele está sempre ao pé de mim a dar-me conforto e coragem. O
Senhor, Ele é o meu amigo e a minha mão direita. Lara
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Rir
faz bem
- Qual é diferença entre um
camelo e um diplomata? Um
camelo pode trabalhar vários dias
sem beber, um diplomata pode
beber vários dias sem trabalhar.
O marido ao despedir-se da
esposa: Querida, enquanto eu
estiver em viagem, como queres
que te mande noticias? Por
telefone, telegrama ou fax? De
preferência, por transferência
bancária.
- Um homem um pouco
apressado pergunta a um
pescador: - Por acaso o senhor
não teria visto passar por aqui a
minha mulher? O pescador
pergunta: - A sua esposa é uma
moça loura, que vestia blusa
branca e saia verde? - Isso
mesmo, se você a viu ela não
deve estar longe! - Também
acho! A corrente do rio hoje está
fraca!
- Avô, avô, olha ali aquele senhor
é todo careca! - Shhhht! Cala-te

que ele pode ouvir-te!... Porquê? Achas que ele não sabe?
- Oh mamã, os soldados têm
medo de perder os pés? - Claro
que não, porque dizes isso? - É
que quando eles vão a marchar,
estão sempre a contá-los: um,
dois, um, dois...
- Minha filha, cada vez que tu és
malcriada, nasce-me um cabelo
branco a mim! - Ena, mãe! Como
tu foste malcriada! Olha só o
cabelo da avó!
- O miúdo chega-se ao pé da mãe
e diz: -Mãe, preferias que eu
partisse a perna ou o jarro da
sala? -Ora que pergunta tola,
claro que preferia que partisses o
jarro da sala. -Então mãe, podes
ficar contente porque não parti a
perna.
- Diz o pai pirilampo para a mãe
pirilampo: - Ele é brilhante para a
idade que tem, não é?
Internet:
https://www.anedotas.rir.com.pt

Quando a última árvore tiver
caído, quando o último rio tiver
sido poluído, quando o último
peixe for pescado, vocês vão

entender que dinheiro não se
come.
Alanis Obomsawin
Alanis Obomsawin
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Em cada época,
a paz é conjuntamente dádiva do Alto e fruto dum
empenho compartilhado.
De facto, há uma «arquitetura» da paz,
onde intervêm as várias instituições da sociedade,
e existe um «artesanato» da paz,
que nos envolve pessoalmente a cada um de nós.
Todos podem colaborar
para construir um mundo mais pacífico
partindo do próprio coração
e das relações em família,
passando pela sociedade e o meio ambiente,
até chegar às relações entre os povos
e entre os Estados.
Papa Francisco
Mensagem para o Dia Mundial da Paz 2022

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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