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Celebrar a fé
Plano das missas nas nossas comunidades para este mês:
Março 2018
04.03. Primeiro Domingo – 3º da Quaresma B
Offenbach: 9:30 h Ober-Eschbach: 11:30 h Lollar: 17:30 h
11.03. Segundo Domingo – 4º da Quaresma B
Offenbach: 9:30 h Ober-Eschbach: 11:30 h
18.03. Terceiro domingo. I 5º da Quaresma B
Offenbach: 11:30 h em conjunto com a paróquia de S. Paulo
Harheim: 11:30 h Kelsterbach: 16:45 h
25.03. Quarto domingo – DOMINGO DE RAMOS
Apesar de ser quarto domingo, por ser dia de Ramos, temos a
celebração da eucaristia em língua portuguesa em
Offenbach, 09:30 h e em Nieder-Eschbach 11:30 h.
(Igreja de Nieder-Eschbach: Deuil-la-Barre-Str. 2 )
29.03. Quinta-feira santa. Celebração em conjunto com as
comunidades locais.
30.03. Sexta-feira Santa
Celebração da Paixão de Jesus
Nieder-Erlenbach 15:00 h, Offenbach 17:30 h
31.03. Sábado Santo
Celebração da Ressurreição de Jesus
Kelsterbach 17:30 h e Offenbach (Vigília Pascal), 21:00 h
Abril 2018
01.04. Domingo de Páscoa
Missa em Harheim, às 11:30 h.

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 e alterações

QUARESMA

“Para, deixa esta obrigação de viver de forma
acelerada, que dispersa, divide e acaba por
destruir o tempo da família, o tempo da
amizade, o tempo dos filhos, o tempo dos
avós, o tempo da gratuidade... o tempo de
Deus” – dizia o papa Francisco na sua homilia
de quarta-feira de cinzas (texto que
transcrevemos em boa parte nas pp. 8-9).
Quaresma é tempo de parar. Tempo de
interromper as nossas rotinas e correrias.
Sobretudo, tempo de parar com o dar
ouvidos à pressão interior que exige de nós a
imagem “correcta”, a farsa, a máscara, a pose
de quem está “em vitrina”, como diz o Papa.

Offenbach:
Domingo,
18 de março 2018
Almoço de
solidariedade

Inscreva-se !

Quaresma é tempo de se expor a Deus, Ele
sim sabe o que nos move e até onde somos
capazes de chegar. Voltarmo-nos para Ele,
em conversão e oração.
Quaresma é tempo de renovar aquilo que
somos: baptizados, filhos e filhas de Deus,
numa dignidade e liberdade que nos tornam
Sua imagem.
E Quaresma é tempo da fraternidade e
partilha. Num mundo marcado pelo egoísmo
e pela indiferença, pelos conflitos e divisões,
pelas rupturas, somos chamados a reconstruir o que se quebrou, a reconciliar o
dividido, a retomar o esquecido pelo desleixo
ou pela indiferença.
Que o Espírito de Deus nos aompanhe nesta
caminhada.
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A nossa comunidade
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR

MARÇO 2018
01 Quinta - Oração à maneira de Taizé, Offenbach, St. Paul,19:00 h
- Reunião do Conselho Pastoral das paróquias do centro da
cidade às 20:00 h.
03 Sábado – Encontro mensal de catequese de iniciação para as
crianças da 2ª classe escolar. Offenbach 15:00 h.
06 Terça – Encontro de preparação para o Crisma Harheim, 18:30 h
- Leitura da Bíblia na quaresma em Harheim, 20:00 h
07 Quarta – Visita do Bispo Peter Kohlgraf à cidade de
Ofenbach. Missa às 18:30 h em St. Paul
Não há encontro de leitura da Bíblia em Offenbach

08 Quinta - Oração à maneira de Taizé, Offenbach, St. Paul,19:00 h
(Dia mundial de oração no “Dia Internacional da Mulher”)
11 Domingo – Dia de retiro, organizado pelas comunidades de lingua
portuguesa da região, no msteiro am Jakobsberg

13 Terça - Leitura da Bíblia na quaresma em Harheim, 20:00 h
14 Quarta – Encontro de preparação para o crisma,Offenbach, 17:30
Encontro de leitura da Bíblia em Offenbach, 19:00 h
15 Quinta - Oração à maneira de Taizé Offenbach, St. Paul, 19:00 h
16 Sexta – Meditação da “Via-Sacra” em Offenbach, St Paul, 18:30 h
17 Sábado – Encontro de preparação para o crisma, grupo de
adultos, 09:00 - 12:30 h no centro comunitário Offenbach
18 Domingo – Offenbach: missa em conjunto com a
Comunidade de S. Paulo, às 11:30 h, com celebração
penitencial
- Almoço solidário a favor da MISEREOR, em Offenbach, no
nosso centro comunitário, às13:00 h (a seguir à missa em
conjunto com S. Paulo). Inscreva-se !
- Encontro de casais jovens na quaresma no centro
comunitário (“missão”) às 09:00 – 11:00 h.
20 Terça - Encontro de preparação para o Crisma, Harheim, 18:30 h
- Leitura da Bíblia na quaresma em Harheim, 20:00 h
21 Quarta - Encontro de leitura da Bíblia em Offenbach, 19:00 h
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22 Quinta - Oração à maneira de Taizé Offenbach, St. Paul, 19:00 h
25 Domingo – Domingo de Ramos. Bênção dos ramos em
Offenbach, 09:30 h, e em Nieder-Eschbach 11:30 h
27 Terça – Encontro de acólitos e acólitas de todas as comunidades
em Offenbach
28 Quarta - Encontro de preparação para o crisma em Offenbach,
17:30 h
Calendário completo da semana santa e páscoa no próximo número da
Comunidade Cristã ( a distribuir no domingo de Ramos!)

Celebração do Sacramento da Reconciliação
A quaresma convida-nos a praticar a reconciliação com Deus e com
os irmãos. A celebração do sacramento da reconciliação é uma
proposta permanente, mas neste tempo forte, uma proposta especial.
- Nas missas de domingo 18 de março, iremos celebrar
comunitariamente a penitência.
- Na semana a seguir, propomos tempos concretos para quem
desejar confessar-se:
- Em Offenbach: quinta-feira, 22 de março, 18:30 – 19:00 na Igreja
de S. Paulo (antes ou depois da oração de Taizé)
- Em Nieder-Erlenbach: sexta-feira santa, 30 de março, 14:30 - 15:00
h, na Igreja.
Outros horários podem ser combinados, contactando directamente o
pároco.
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 Harheim/Ober-Eschbach (1º e 3º sab), às 18:00 h.
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Pessoas
e factos

Colecta
para a Caritas
Diocesana

Contagem da prática
dominical
no dia 25 de fevereiro realizou-se
em toda a Alemanha o
recenseamento da prática
dominical. Como nas nossas
comunidades não temos
celebrações em língua
portuguesa aos 4ºs domingos do
mês (Domingo da integração),
fizemos a respectiva contagem no
domingo 18.02., com os seguintes
resultados:

No domingo, dia 11.02.
realizou-se na nossa
diocese a colecta para a
Caritas Diocesana. Nas
nossas comunidades
recolhemos a soma de
261,86 €
(143,65 € em Harheim;
68,81 € em Offenbach
e 49,20 € em
Kelsterbach).
Obrigado a todos por
mais este gesto de
solidariedade!

Offenbach: 79 pessoas
harheim:
108
Kelsterbach: 13

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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Vida das comunidades
Partilha quaresmal :
Mudar o mundo HOJE !
No domingo de ramos e no domingo
de páscoa iremos recolher a nossa
partilha quaresmal 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?” e chama a nossa atenção especial para a Índia. É
um convite a procurar as pequenas coisas com as quais podemos mudar o
mundo, naquilo que está ao nosso alcance, e a fazer gestos de partilha,
segundo as possibilidades de cada um(a).

Almoço de solidariedade
em plena quaresma
No domingo, 18.03.2018, em Offenbach, vamos realizar um almoço de
solidariedade, no âmbito da nossa campanha quaresmal. Pelo menos
metade do preço do almoço destina-se à MISEREOR. O almoço será pela
13:00 h no nosso centro comunitário. É necessário inscrever-se!
Antes do almoço, temos em Offenbach, às 11:30 h a missa em conjunto
com a comunidade St. Paul, e em Harheim a missa em língua portuguesa às
11:30 h.
Como sempre, também os membros das outras comunidades
são convidados/as a participar neste almoço comunitário de solidariedade!

Círio Pascal
de casa em casa
Estamos a reorganizar as listas das famílias que vão
receber o Círio pascal em suas casas no tempo que
decorre entre a Páscoa e o Pentecostes.
Se o Seu nome ainda não está na lista ou, estando,
deseja
alguma
alteração,
contacte-nos!
O Círio pascal é o símbolo de Cristo Ressuscitado, Luz
de Ressurreição que ilumina as nossas vidas, as nossas
famílias, as nossas casas!
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Tema

Quaresma:
convite
à oração
ao jejum
e à partilha
na caminhada
para a Páscoa

Quaresma: pára, olha e regressa *
Numa homilia feita na missa de quarta-feira de cinzas, o
Papa Francisco fez um apelo muito especial para a
quaresma, com três palavras: “pára, olha, regressa!”.
A quaresma é convite a parar um pouco, neste ritmo de
sempre mais e mais rápido que a vida moderna pede de
nós. Parar um pouco com as nossas preocupações.
Para, ver, olhar melhor: afinal no mundo há tanta coisa
boa, que, na nossa pressa nem vemos nem apreciamos. E,
olhando para Deus – aqui o Papa usa a palavra
“contemplar” – ver os seus braços sempre abertos para nos
acolher.
E assim podemos regressar a nós mesmos, ao essencial, à
fonte, a Deus ! Aqui ficam algumas passagens do texto *
“Para um pouco, deixa esta agitação e este correr sem
sentido que enche a alma de amargura sentindo que nunca
se chega a parte alguma.
Para, deixa esta obrigação de viver de forma acelerada, que
dispersa, divide e acaba por destruir o tempo da família, o
tempo da amizade, o tempo dos filhos, o tempo dos avós, o
tempo da gratuidade... o tempo de Deus.
Para um pouco com essa necessidade de aparecer e ser
visto por todos, mostrar-se constantemente «em vitrina»,
que faz esquecer o valor da intimidade e do recolhimento.
Para um pouco com o olhar altivo, o comentário ligeiro e
desdenhoso que nasce de se ter esquecido a ternura, a
compaixão e o respeito pelo encontro com os outros,
especialmente os vulneráveis, feridos e até imersos no
pecado e no erro.
Para, para olhar e contemplar!
Olha os sinais que impedem de se apagar a caridade, que
mantêm viva a chama da fé e da esperança. Rostos vivos
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com a ternura e a bondade de Deus, que age no meio de nós.
Olha o rosto das nossas famílias que continuam a apostar

dia após dia, fazendo um grande esforço para avançar
na vida e, entre muitas carências e privações, não
descuram tentativa alguma para fazer da sua casa uma
escola de amor. Olha os rostos interpeladores das nossas
crianças e jovens carregados de futuro e de esperança ...
Olha os rostos dos nossos idosos, enrugados pelo passar do
tempo: rostos portadores da memória viva do nosso povo.
Rostos da sabedoria operante de Deus. Olha os rostos dos
nossos doentes e de quantos se ocupam deles... Olha os
rostos arrependidos de muitos que procuram remediar os
seus erros e disparates e, a partir das suas misérias e
amarguras, lutam por transformar as situações e continuar
para diante.
Olha e contempla o rosto do Amor Crucificado, que continua
hoje, a partir da cruz, a ser portador de esperança; mão
estendida para aqueles que se sentem crucificados, que
experimentam na sua vida o peso dos fracassos, dos
desenganos e das desilusões.
Olha e contempla o rosto concreto de Cristo crucificado por
amor de todos sem exclusão. De todos? Sim; de todos. Olhar
o seu rosto é o convite cheio de esperança deste tempo de
Quaresma para vencer os demónios da desconfiança, da
apatia e da resignação. Rosto que nos convida a exclamar: o
Reino de Deus é possível!
Para, olha e regressa. Regressa à casa de teu Pai. Regressa
sem medo aos braços ansiosos e estendidos de teu Pai, rico
em misericórdia (cf. Ef 2, 4), que te espera!
Para, olha e regressa!
Papa Francisco, 14.02.2018
Texto completo no nosso site: www.portugiesische-gemeinde.de ou
em w2.vatican.va

Comunidade Cristã Março 2018

Quaresma:
convite
à oração
ao jejum
e à partilha
na caminhada
para a Páscoa

Tema

Quaresma:
convite
à oração
ao jejum
e à partilha
na caminhada
para a Páscoa

Mensagem do Papa para a Quaresma
„Porque se multiplicará a iniquidade, vai esfriar o amor
de muitos“ (Mateus 24,12)
Com uma passagem do discurso de Jesus, narrado por São
Mateus sobre o fim dos tempos, onde o próprio Filho de
Deus anuncia tribulações que afetariam a vida das pessoas e
da comunidade, o Papa Francisco tematiza a sua mensagem
de Quaresma para este ano. Nela, o Papa relembra a falsa
profecia de que fala Jesus, chamando àqueles que usam essa
prática de „encantadores de serpente“, que se aproveitam
das emoções das pessoas, para escravizá-las em troca de
„soluções simples e imediatas para suas aflições, com
resultados ineficazes“. E com essas práticas, diz o Papa, „estes
impositores ao mesmo tempo que oferecem coisas sem valor,
tiram aquilo que é mais precioso para as pessoas, como a
dignidade, a liberdade e a capacidade de amar“.
E, ao referir-se ao amor, o Papa também chama a atenção
dos cristãos para um problema do nosso tempo, também
ligado às palavras de Jesus no texto acima referido, „o resfriar
do amor.“ Para ele, há um grande risco de as pessoas, pela
recusa de Deus, buscarem nas ilusões do mundo, uma saída
egoísta para seus anseios. E numa dessas saídas está a raiz de
todos os males, a ganância e a busca do dinheiro. „O que
apaga o amor é, antes de mais nada, a ganância pelo
dinheiro“. O tempo da quaresma deve ajudar-nos a encontrar
em Deus, na sua Palavra e nos sacramentos o consolo para
nossa desolação.
E falando no tema sobre o meio ambiente e a sobre a cruel
realidade das guerras vividas nos dias atuais, o Papa cita a
obra da criação como testemunha silenciosa desse
esfriamento do amor: negligência humana em relação ao
cuidado com à terra, aos mares e céus – „que nos desígnios
de Deus, cantam a sua glória – são sulcados por máquinas
que fazem chover instrumentos de morte“. E denunciando
também o esfriamento do amor nas nossas comunidades,
somos convidados a mudar de atitudes, a converter-nos e
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buscar soluções que mudem a nossa mentalidade mundana
e aqueça o nosso coração dando-nos novo “ardor
missionário”. Sobre o que fazer para aproveitar bem este
tempo da Quaresma, o Papa sugere:
1.Oração
“Dedicando mais tempo à oração, possibilitando ao nosso
coração descobrir as mentiras secretas, com que nos
enganamos a nós mesmos, para procurar finalmente a
consolação em Deus. Ele é nosso Pai e quer para nós a vida.”
2.Esmola
“A prática da esmola liberta-nos da ganância e ajuda-nos a
descobrir que o outro é nosso irmão: aquilo que possuo,
nunca é só meu. Como gostaria que a esmola se tornasse um
verdadeiro estilo de vida para todos! Como gostaria que,
como cristãos, seguíssemos o exemplo dos Apóstolos e
víssemos, na possibilidade de partilhar com os outros os
nossos bens, um testemunho concreto da comunhão que
vivemos na Igreja. (...) “
3.Jejum
“Por fim, o jejum tira força à nossa violência, desarma-nos,
constituindo uma importante ocasião de crescimento. Por
um lado, permite-nos experimentar o que sentem quantos
não possuem sequer o mínimo necessário, provando dia a
dia as mordeduras da fome. Por outro, expressa a condição
do nosso espírito, faminto de bondade e sedento da vida de
Deus. O jejum desperta-nos, torna-nos mais atentos a Deus
e ao próximo, reanima a vontade de obedecer a Deus, o
único que sacia a nossa fome.

Quaresma:
convite
à oração
ao jejum
e à partilha
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para a Páscoa

Convido, sobretudo os membros da Igreja, a empreender
com ardor o caminho da Quaresma, apoiados na esmola, no
jejum e na oração. Se por vezes parece apagar-se em muitos
corações o amor, este não se apaga no coração de Deus! Ele
sempre nos dá novas ocasiões, para podermos recomeçar a
amar.”
- Texto completo da mensagem do Papa em w2.vatican.va
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Bispo de Mainz: aprender a partilhar, a rezar e
a ser humilde *
Na sua mensagem para esta quaresma, o nosso Bispo, Dr.
Peter Kohlgraf, desenvolveu as reflexões que tem vindo a
propor na procura de um novo “caminho” pastoral para a
Diocese, da qual é bispo desde finais de Agosto 2017. Tratase da procura de um caminho que seja mais do que uma pura
reforma de estruturas. Trata-se de encontrar uma nova
atitude espiritual que sirva de base ao repensar de todos os
sectores da pastoral diocesana. Para o nosso bispo, S.
Martinho, padroeiro da diocese, convida a Igreja – e bem
assim cada cristão e cada cristã - a reflectir sobre a sua
maneira de estar no mundo. É por isso que ele propõe uma
reflexão sobre a situação a partir da figura de S.
Martinho.“Martinho é um bom padroeiro, para os nossos
caminhos, para os caminhos em que vamos”, escreve o Bispo
Peter Kohlgraf, na conclusão da sua primeira mensagem
quaresmal. Aqui apresentamos algumas passagens centrais
desta carta.
“O padroeiro da nosa Diocese é S. Martinho de Tours. Vale a
pena deixar-se inspirar, nesta procura em que nos
encontramos do caminho pastoral para o futuro. Na sua vida
e obra conseguem ler-se traços claros daquilo que pode
cacracterizar a vida da Igreja a partir do Evangelho.
1.Com S. Martinho, tornar-se uma Igreja de partilha.
Para o nosso futuro, imagino uma pastoral que, assentando
no Evangelho, procura responder aos problemas actuais e às
necessidades das pessoas. Em primeiro lugar não está a
questão de manter aquilo que temos, mas sim a de saber
como pôr ao serviço das pessoas aquilo que temos. É uma
mudança de atitude. A Igreja não é fim em si mesma; ela é
chamada a percorrer o caminho de Cristo ao encontro das
pessoas.
Mas Martinho não partilha apenas o seus bens. Partilha o seu
tempo, a sua vida, a sua atenção. Partilha a sua fé. A
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par dos muitos sectores da diaconia temos de desenvolver
uma nova alegria e um entusiasmo novo para a partilha da fé.
(...) Temos de enfrentar a realidade actual, em que deixou de
ser “normal” que a fé cristã seja passada de geração em
geração. (..) Temos de desenvolver uma catequese que não
tenha só em vista as crianças e os jovens. Exige-nos que
repensemos tudo.
2. Com S. Martinho, aprender a rezar
Ao procurarmos novos caminhos para a nossa Diocese, não
se trata de fazer mais e mais. A nossa actividade ganha
sentido se nascer da confiança em Deus, das suas fontes. (...)
Martinho não é de uma religiosidade que se fecha num
mundo piedoso e afastado dos problemas. Ele encoraja-nos
a procurar uma piedade que dá prova de consistência no
mundo, e que é reflectida a nível intelectual para poder dar
respostas.
3. Com S. Martinho, tornar-se uma Igreja humilde.
Martinho encoraja à auto-crítica e à humildade no seio da
Igreja. Na Igreja, em muitos debates, falamos demais do
poder. Em Igreja temos de reconhecer também que
perdemos poder pastoral sobre as pessoas e também em
influência política. Eu não acho que seja mau. Um exemplo
pode demonstrar isto. As actuais discussões sobre as
afirmações do Papa sobre temas do casamento, família e das
pessoas em situações frágeis mostram que não é fácil para
nós. Não quer dizer que não devamos continuar a defender a
norma ideal da Igreja. O único caminho para o apresentar só
pode ser com argumentos que convençam e ajudem a formar
a consciência. E consiste também em apoiar e acompanhar as
pessoas, procurando corresponder de forma justa tanto para
com as situações como ao Evangelho.
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Aprender a partilhar, aprender a rezar, manter-se crítico em
relação a si mesmo. Que S. Martinho nos acompanhe.”
*Extractos.
tradução jn

Texto

completo

em

www.bistum-mainz.de
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à procura da palavra
Oração pela justiça e pela preservação da criação
Deus
Pai que nos amas,
criador da Terra e de todas as suas criaturas,
nós te louvamos pela beleza da criação!
Pedimos perdão
por todas as vezes que não conseguimos
cuidar da Terra, nossa mãe,
devido à nossa ganância, individualismo e indiferença.
Dá-nos a consciência profunda
do nosso dever de salvaguardar e proteger
a diversidade biológica
e assim honrar-Te a Ti, seu Criador.
Sê nossa âncora
sempre que ventos contrários nos perturbam.
Mantém-nos unidos
sempre que nos desviamos da meta
de trabalhar para o bem de todos.
Fortalece a nossa decisão
de lutar pelos direitos de todas as pessoas.
Dá-nos nesta quaresma um coração sensível
para irmos ao encontro das necessidades
das nossas irmãs e irmãos
nas comunidades, na sociedade, nos povos.
Abençoa os nossos esforços
por um mundo mais justo, mais humano, mais ecológico!
Misereor / caritas da Índia,
Oração para a Campanha quaresmal deste ano
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Igreja
no mundo

UMA IGREJA DO SIM

Na controvérsia sobre a comunhão dos divorciados, diferentes tomadas de
posição mostram diferentes modelos de Igreja... O Papa propõe-nos uma

Igreja aberta, respeitadora da consciência, uma Igreja do SIM ....
Não é a única controversa que envolve a figura do Papa Francisco, no seu
esforço de abertura da Igreja, mas a discussão provocada pelo seu
documento AMORIS LAETITIA (A alegria do amor) é das mais fortes. É um
belíssimo documento sobre o amor e o casamento, a sua força e a sua
fragilidade. Mal acabada de sair (março 2016), já o texto provocava
grandes ondas. Para uns, o Papa abadonava o trilho da doutrina tradicional
da Igreja (a ponto mesmo de alguns cardeais o quererem acusar de
“erro”..). Mas, na verdade, o Papa apenas concretiza a maior Tradição da
Igreja, ao reconhecer a importância da CONSCIÊNCIA, que tem a última
palavra sobre a moralidade dos nossos actos. Na teoria, a Igreja sempre
reconheceu a consciência como voz de Deus. E uma Igreja que seautocompreenda como testemunha da misericórdia de Deus, mais do que
castelo de leis e princípios, tem de deixar para Deus o julgamento das
pessoas. “Quem sou eu para julgar?”, dizia o Papa Francisco a propósito
dos que vivem o amor homosexual.
Em Amoris Laetitia, o Papa propõe aos divorciados que se voltaram a casar
um diálogo pastoral. Sem condenar nem fechar portas à partida, esse
diálogo procura acompanhar o discernimento da consciência. No início, no
meio e no fim desse diálogo a Igreja aceita a decisão final da consciência de
cada um(a)uma, e essa decisão pode ser a de participar nos sacramentos da
Igreja. A polémica chegou agora a Portugal e uma toma-da de posição do
Cardeal Patriarca de Lisboa veio dar-lhe popularidade. Distannciando-se de
outros bispos, como o de Braga, Viseu e Aveiro, ele mostrou que tem
dificuldade em aceitar a abertura do Papa e sublinhou a “norma”, os
“princípios”, os “ideais” teóricos. E, apoiando-se em João Paulo II, um papa
de “ontem”, o bispo de Lisboa defende que antes de mais se deve propor
aos recasados que vivam como “irmãos”, isto é, sem relações sexuais... A
partir daí, todas as reacções públicas se podem imaginar... e de muitas os
meios de comunicação se fizeram eco. A discussão pública faz-nos bem.
Atrás de cada tomada de posição, há modelos diferentes de Igreja. Somos
convidados a escolher!
jn
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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. Aqui vão algumas das suas reflexões e orações.

Der mich Leben schenkt, bist Du lebendiger Gott.
Deus é Criador e Fonte da nossa vida. Podemos sempre confiar
n`Ele e é Ele quem nos dá força todos os dias
e também podemos contar com Ele
para nos ajudar nos nossos problemas
Silvia G.

“ Der mich Mensch atmen lässt, bist Du lebendiger Gott.“ …
Denn Du hast mich geschaffen wie der Rest der Welt.
Der glauben lässt, bist Du, lebendiger Gott.
Du hilfst mir an meinen Wegen und zeigst mir den richtigen
Weg.
Tânia S.

Deus nos faz amar, porque também nos ama.
Ele nos ama tanto que deixou Seu Filho morrer na Cruz,
para nos dar a Vida eterna.
Por Ele nos amar tanto,
temos nós também de nos amar uns aos outros.
Nunca vimos Deus, mas amamos Deus,
porque Ele vive em nós e nós n´ Ele
Anne
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Na caminhada para o crisma
OPÇÕES DE JESUS E COM JESUS para toda a Vida
Jesus no deserto foi tentado. Que caminho seguir? Por onde
escolher? Ele optou pela fidelidade à Palavra de Deus. Pela confiança
no Pai. JESUS convida-nos a seguir o seu caminho. A escolher com
ele, a aceitar as suas propostas.
Se queres ser cristão, então, diz NÃO a tudo aquilo que te afasta de
Deus. Acredita em Jesus. Ele é caminho que leva a Deus,
verdade que não engana
Se queres ser cristão, então, NÃO tenhas medo: Confia em Deus à
maneira de Jesus. Ele é “Pai”, “Mãe”, “Amigo”...
Se queres ser cristão, então, NÃO colabores com tudo o que destrói e
mata.. : Escolhe sempre a Vida.
Se queres ser cristão, então, NÃO entres por caminhos obscuros:
Procura seguir por caminhos de luz.
Procura viver a tua vida “à luz” de Deus.
Se queres ser cristão, então, NÃO te deixes escravizar por nada nem
ninguém. Guarda a Tua liberdade de Filho(a) de Deus.
Se queres ser cristão, então, NÃO guardes rancor NEM sejas pessoa
de vinganças. Aprende a pedir perdão e a perdoar, uma, duas,
três... setenta vezes sete vezes. Sempre.
Se queres ser cristão, então, NÃO respondas à violência com
violência. Procura fazer a paz e não a guerra.
Se queres ser cristão, então, NÃO mintas, NÃO levantes falsos
testemunhos! sê justo nos teus julgamentos e decisões.
Antes de julgar, sê tolerante.
Procura acima de tudo ver os outros com o olhar de Deus.
Se queres ser cristão, então, NÃO sejas egoísta NEM te feches aos
outros. Procura amar sem fronteiras. Um amor que abranja
também quem é diferente. E também quem te quer mal.
Se queres ser cristão, então, NÃO procures sempre os lugares de
poder. Faz-te amigo dos “pequenos”, dos simples,
dos pobres, dos que contam pouco na sociedade.
Texto de participação dos crismandos na missa do 1º domingo da quaresma
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Vila de Rei
Centro geodésico de
Portugal
Freguesia e Concelho de Vila de
Rei, este é o
lugar onde
nasci e do qual
só me lembro
dos montões
de pedras que
são os restos
da casa onde
nasci e que se
encontram
debaixo de água, no meio do Rio
Zêzere, devido á construção da
barragem de Castelo de Bode
construída entre 1945 a 1951,
lembro-me também de vir para
Lisboa com 5 anos e de nos
tempos da minha juventude ir à
minha terra passar férias
escolares.
Existe sempre na nossa vida algo
que nos prende às nossas origens
e eu não sou diferente e assim
sendo, sempre continuei ligado a
Vila de Rei, entre outras coisas,
organizado alguns eventos com a

Cooperação de Bombeiros
Voluntários locais.
A população humana da região
remontará a tempos préhistóricos, tendo sido habitada
por Celtas, Romanos e Mouros,
antes da reconquista cristã. Após
o primeiro floral concedido pelo
Rei D. Dinis em 1285, o território
foi doado à Ordem dos
Templários e à de Cristo.
Já no inicio do século XIX a região
sofre com as Invasões Francesas,
recuperando lentamente às
investidas. A Vila está rodeada
de extensas áreas de Pinhal, e
vive hoje em dia da agricultura,
serviços e alguma industria, que
privilegiam a sua localização
central.
Perto, situa-se a fabulosa
Barragem de Castelo de Bode,
proporcionando paisagens
magnificas e reunindo perfeitas
condições para a prática das mais
variadas atividades de lazer e
turismo
Artur Rodrigues
..
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
Quanto é para Deus um século?!
Um homem numa igreja reza:
- Senhor! Quanto é para vós um
século?
Responde Deus:
- Para mim, um século não é mais
que um segundo…
Continua o homem:
- Senhor! Quanto é para vós um
milhão de euros?
Responde Deus:
- Para mim, um milhão de euros
não é mais que um cêntimo…
O homem pensa e diz:
- Senhor… Poderías-me dispensar
um desses cêntimos?
Responde Deus:
- Claro… Aguarda um segundo!
Entre amigas I
- Uau, tens uma linda pulseira
de ouro!
- Obrigada, foi o presente de
aniversário do meu pai. Mas não
é de ouro.
- Então?! Conheces tão bem as
joias?
- Nâo, conheço o forreta do meu
pai!!!
Entre amigas II
- A minha mãe diz que se vai
separar do meu pai.

- Porquê?
- Porque ele não sabe jogar
póquer!
- Mas ela acha que é mau ele
não saber jogar?
- Não. Ele é que mesmo não
sabendo continua a jogar na
mesma!
Entre amigas III
Duas amigas conversam:
- Quero casar com um
arqueólogo!
- Porquê?
- Porque quanto mais velha eu
ficar, mais ele gostará de mim!
Filho bonito
Papá, o que se sente quanto se
tem um filho tão bonito?
- Não sei… Pergunta ao teu
avô!
No Banco
O João termina o curso de
Economia e consegue emprego
num banco. No primeiro dia, o
gerente mostra-lhe as
instalações. Ao chegar ao cofre, o
Joáo exclama: - Meu Deus, para
quê tanto dinheiro?
O gerente reponde: - Náo ~e da
sua conta!

Choupana onde se ri
vale mais
que palácio onde se chora
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15 gestos de vida cristã para a Quaresma
01. Sorrir, um cristão é sempre alegre!
02. Agradecer (mesmo se não “precisa” de o fazer).
03. Lembrar ao outro quanto você o ama.
04. Cumprimentar com alegria pessoas que você vê todos
os dias.
05. Ouvir a história do outro, sem julgamento, com amor.
06. Parar para ajudar. Estar atento a quem precisa de
você.
07. Animar alguém.
08. Reconhecer os sucessos e qualidades do outro.
09. Separar o que você não usa e dar a quem precisa.
10. Ajudar a alguém para que ele possa descansar.
11. Corrigir com amor; não calar por medo.
12. Ter delicadezas com os que estão perto de você.
13. Limpar o que sujou, em casa.
14. Ajudar os outros a superar os obstáculos.
15. Telefonar ou visitar seus pais.
(Jornal Aleteia, Itália, 2015)

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

Comunidade Cristã Março 2018

