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Celebrar a fé  

 

Plano das missas nas nossas comunidades para este mês: 
 

Março 2020 
 

   01.03. Primeiro domingo do mês – 1º Domingo da quaresma A 

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

   08.03. Segundo domingo – 2º Domingo da quaresma A 

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

15.03. Terceiro domingo -  3º Domingo da quaresma A 

Dia das Comunidades – 14:00 h Missa em Offenbach, St. Paul, 

seguido de convivio na Missão. 
  

22.03. Quarto domingo – Domingo da integração 

Somos convidados a participar nas eucaristias das paróquias onde 

vivemos 

Dia de Retiro para as pessoas empenhadas da comunidade - 

Jakobsberg 

 

29.03. Quinto domingo – 5º domingo da quaresma A 

Offenbach 09:30 h   Harheim: 11:30 h.  

“Almoço Solidário da Miserior”, na Missão -  às 13:00 h 
 

Abril 2020 

05 Abril – Domingo de Ramos A 

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

 Celebração da Páscoa : 

 Sábado Santo às 17:30 h em Kelsterbach; 21:00 h em Offenbach 

 Domingo de Páscoa: 11:30 h em Harheim 

 

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: foto jn 
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este mês 

TOME NOTA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo 
29 de março 
Almoço de 
solidariedade 
 a favor da  
MISEREOR 
- inscreva-se ! 

 

 

QUARESMA DE RECONCILIAÇÂO E CONVERSÃO 

    A quaresma aí está: tempo de uma espiritualidade 
muito própria, com uma caminhada marcada pela 

revisão do baptismo, das opções de vida, da 
concentração sobre o essencial.   

Reconciliação com Deus e com os irmãos.  
Conversão e adesão ao evangelho.  

Leitura e releitura da vida a partir do olhar de Deus. 
 

Para ajudar,  
na nossa comunidade temos como sempre algumas 

propostas:   
 

Propomos a leitura da Bíblia em grupo:  
procurar nela a Palavra de Deus para a nossa fé e para a 

nossa vida (veja as datas e lugares dos encontros na 
página 4:  “A nossa Comunidade”).  

 
Propomos domingo a domingo a celebração da  

Eucaristia, centro da nossa fé.  
 

Propomos as orações à maneira de Taizé, às quintas-
feiras, em St. Paul, Offenbach . 

 
Propomos ocasiões de partilha. Venha ajudar no serviço 
das refeições aos mais pobres, na iniciativa “esssen und 
wärme” ou participe no almoço de solidariedade para a 

Misereor. 
Participe na colecta de solidariedade da MISEREOR. Este 

ano a campanha tem como tema: “Dá-nos a Paz” e 
coloca-nos diante do drama de tantos refugiados da 

guerra na Síria.  
 

Boa Quaresma! 
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A nossa comunidade 
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR  

 
 

 
Março 2020 
 
01 Domingo –  Primeiro domingo da quaresma. Imposição das cinzas em 

Offenbach (09:30 h) e Ober-Eschbach  (11:30 h) 
02 -08.03. - Semana de “Essen und Wärme” no nosso centro 

comunitário 
03. Terça -  Reunião do Conselho da área pastoral  Offenbach-centro, 

no nosso centro comunitário.  
04 Quarta  Leitura da Bíblia na quaresma em Offenbach, 19:00 h 

05 Quinta -  Oração à maneira de Taizé, Offenbach, St. Paul,19:00 h  

07 Sábado -  Leitura da Bíblia na quaresma em  Harheim, 17:00 h  

11 Quarta -  Leitura da Bíblia na quaresma em Offenbach, 19:00 h 

12 Quinta –  Oração à maneira de Taizé Offenbach, St. Paul, 19:00 h 

14 Sábado –  Leitura da Bíblia na quaresma em  Harheim, 17:00 h  

15 Domingo -  Dia das Comunidades, 14:00 h:  missa em Offenbach, St. 
Paul. Missa de acção de graças na despedida oficial de Joaquim 
Nunes como assistente pastoral. A seguir: convivio na Missão 

18 Quarta -  Leitura da Bíblia na quaresma em Offenbach, 19:00 h 

19 Quinta –  Oração à maneira de Taizé Offenbach, St. Paul, 19:00 h 

21 Sábado –  Leitura da Bíblia na quaresma em Harheim, 17:00 h 

22 Domingo –  Dia de retiro para pessoas de todas as comunidades de 
língua portuguesa da região, no  Jakobsberg 

25 Quarta -  Leitura da Bíblia na quaresma em Offenbach, 19:00 h 

26 Quinta –  Oração à maneira de Taizé Offenbach, St. Paul, 19:00 h 

28 Sábado – Leitura da Bíblia na quaresma em Harheim, 17:00 h 

29 Domingo -  Almoço solidário a favor da MISEREOR, no nosso centro
  comunitário, às 13:00 h. Inscreva-se !   
 
Abril 2020 
01 Quarta -  Leitura da Bíblia na quaresma em Offenbach, 19:00 h 
02 Quinta –  Oração à maneira de Taizé Offenbach, St. Paul, 19:00 h  
04 Sábado -  Leitura da Bíblia na quaresma em  Harheim, 17:00 h  
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Vida das comunidades 
 

MISEREOR : campanha quaresmal  
A campanha anual da Misereor  tem por tema “Dá-nos a paz” e procura 
chamar a atenção para todas as situações de guerra, de modo especial a 
guerra da Síria.  
Um país recebe um enfoque nesta campanha da Misereor:  o Líbano. 
De todos os países do médio oriente é o que tem a maior percentagem de 
cristãos.  É também o país que, proporcionalmente à população, tem, a 
nível mundial, o maior contigente de refugiados (mais de 1 milhão).  O país 
em geral e os cristãos do Líbano de modo especial precisam da nossa ajuda. 
Vamos ser generosos na nossa colecta de Domingo de Ramos e domingo de 
Páscoa! 
 

  

 
Guerra na Síria: 

 
8 anos de guerra  

500.000 mortos 
mais de 5 milhões de 

refugiados 

 
Domingo, 22.03.2020  
Retiro regional para pessoas interessadas. 
Em conjunto com as comunidades de língua portuguesa da região, vai 
realizar-se no domingo, 22.03.2020, no convento Jakobsberg um dia de 
retiro. Vai ser orientado pelo diácono Paulo Pereira. 
Está interessado(a)? Inscreva-se quanto antes.  
 

Gestos de solidariedade 
No domingo, 09.02., realizámos nas  comunidades a colecta para a 
Caritas Diocesana. 
Recolhemos 144,67 € distribuídos pelas seguintes comunidades: 
                   Offenbach: 42,07 € 
                   Ober-Eschbach: 102,60 
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Tema 
 

 
 

Quaresma 
Tempo de 
conversão 
e 
reconciliação 
 

 

Em nome de Cristo, suplicamo-vos:  
reconciliai-vos com Deus“ (2 Cor 5,20) 

 
A quaresma são quarenta dias propícios para meditar 
sobre nossa relação com Deus e com os irmãos e assim 
chegar à Páscoa reconciliados. Como reflexão para este 
tempo, o Papa Francisco propõe-nos: 

 1. Ver o Mistério Pascal como fundamento da conversão, 
no qual sejamos capazes de perceber o “amor tão real, 
tão verdadeiro, tão concreto, que nos proporciona uma 
relação com Deus tão cheia de diálogo fecundo” levando-
nos a acreditar que a vida nasce do amor de Deus Pai, da 
sua vontade de Ele dar vida em abundância a todos nós. 
2. Fazer experiência da misericórdia de Deus para connos-
co, contemplando o Senhor crucificado e ressuscitado, 
“que me amou e a Si mesmo Se entregou por mim” (Gl 
2,20). Aproveitar o tempo da quaresma para retomar 
nossa vida de oração como um diálogo coração a coração, 
de amigo a amigo com Deus. 
3. Nunca duvidar do amor de Deus para com seus filhos e 
da sua vontade apaixonada de dialogar connosco. Em 
Jesus crucificado, esta vontade de Deus chegou ao ponto 
de fazer cair sobre seu Filho todos os nossos pecados. Esta 
é a maior prova do amor de Deus para connosco. 
4. Colocar o Mistério Pascal no centro da vida. Isto signifi-
ca sentir compaixão pelo  Cristo crucificado presente nas 
inúmeras vítimas inocentes de guerras, das prepotências 
contra a vida, das variadas formas de violência, dos 
desastres ambientais, da iníqua distribuição dos bens da 
terra, do tráfico de seres humanos em todas as suas 
formas e da sede desenfreada do lucro, que é uma forma 
de idolatria. 
E ainda, é importante chamar a atenção das pessoas de 
boa vontade para a partilha: a esmola é uma forma 
pessoal na edificação dum mundo mais justo e a caridade 
nos torna mais humanos.  
Que nossa caminhada quaresmal nos converta o coração 
e a mente a Deus e aos irmãos.   Boa quaresma a todos.   
CF  
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Ser católico o que é? 
- mensagem quaresmal do Bispo de Mainz.  
 
Na sua mensagem para a quaresma, o nosso Bispo, Peter 
Kohlgraf, propõe-nos uma reflexão sobre a nossa identidade 
como católicos. “Ser católico” é o seu título. E diz que essa 
reflexão lhe parece necessária nestes tempos em que tantas 
vezes se fica pela análise e debate sobre as estruturas e os 
lados negativos da Igreja. “Convido-vos a voltar-se para o 
essencial”, afirma.  
Nesta procura do essencial da identidade cristã, Peter Kohlgraf 
propõe 4 aspectos fundamentais:   
- A fé comum (expressa no credo),  
- a celebração comunitária dos sinais do amor de Deus (os 
sacramentos),  
- o sentido da comunhão e da unidade (traduzida nos 
ministérios e na tradição), 
- e  a abertura à Igreja universal (catolicidade, garantida pelo 
Papa). 
 
O credo resume o essencial daquilo em que acreditamos (“a fé 
cristã tem um conteúdo”) e esse conteúdo centra-se na pessoa 
de Jesus Cristo, Deus incarnado no meio de nós. “Ser católico 
significa acreditar em Deus com todos os sentidos”. “Somos 
católicos de corpo e alma”.  
Os sacramentos são sinais da proximidade e da presença de 
Deus nas nossas vidas. “Ser católico é deixar-se tocar pelos 
sacramentos”, afirma o nosso bispo.  
Pelo ministério apostólico e pela tradição, os católicos sabem 
que a sua fé vai até aos começos da Igreja. Ser católico é 
sentir-se nesta comunhão com Cristo representado nos seus 
ministros e com todos os que já acreditaram antes de nós e 
nos transmitiram a fé (“Tradição”). 
Finalmente, a unidade com o papa garante a nossa comunhão 
em Igreja universal. Sem esta comunhão não existe identidade 
de católico.  
 
O aprofundamento destas quatro dimensões é-nos apresentado 

pelo nosso bispo como proposta para esta quaresma.                jn  
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 à procura da palavra 
   

 

Cinzas 

 

Quero receber cinzas 

na minha fronte 

mas peço a Deus 

que delas faça adubo de vida 

Quero assumir as cinzas 

na minha vida 

mas peço ao Espírito de Deus 

que reacenda as brasas que sob elas se escondem 

Quero sentir as cinzas 

na minha pele 

mas peço a Deus 

que me sonde o coração 

e semeie nele fé humildade e oração 
 

 jn 

~ 
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Pessoas  

e factos 

 

* Foi crismada em Mainz, na 
Catedral, a 25.01.2020 Tailane 
Alves Wandel-Rei. Os nossos 
parabés a esta nova crismada da 
nossa comunidade! 
 
* Faleceu  a 05.02.2020 Dr. Karla 
Schmidt-Riese, 62 anos de idade, 
esposa de Joaquim Nunes.  
Foi a sepultar a 12.02.2020. À 
família em luto as nossas 
condolências! 
 
* Rui Araújo é desde 1 de janeiro 
o novo sacristão ao serviço da 
nossa comunidade de Harheim,  
sucedendo assim ao Sr. António 
David que assumiu tão 
dedicamente este serviço ao 
longo de 40 anos. Ao António 
David o nosso grande obrigado 
bem como ao seu sucessor pela 

 
sua disponibilidade! 
 

Contagem da prática 
dominical 
 
No domingo, 16.02. realizou-se o 
rfecenseamento da prática 
dominical. Na nossa comunidade 
contámos nas eucaristias desse 
domingo: 
 
Offenbach: 51 pessoas 
Harheim: 105 pessoas 
Kelsterbach: 16 pessoas 
 

 

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: 380 ex 

 

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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Aqui  
E 
agora 

Tempo de arrumar  

Depois de 36 anos ao serviço 
desta comunidade como 
Assistente Pastoral, chegou a 
hora de arrumar o meu 
escritório...  A partir de 1 de 

Abril estarei  num regime de pré-reforma que dá inicio a uma nova fase da 
vida...  Iniciei o meu trabalho aqui a 1 de janeiro 1984. O Padre Dr. 
Francisco Cabral, a meio tempo assistente diocesano da Juventude Operária 
Católica (JOC / CAJ), requereu junto da Diocese a criação de um lugar de 
assistente pastoral.  Tive a sorte de saber dessa procura e candidatei-me. A 
Diocese aceitou-me, e fui o primeiro assistente pastoral não-alemão. Fiz o 
curso de pastoral durante 3 anos e recebi em 1987o envio (“Sendung”) das 
mãos do Bispo de Mainz, Karl Lehmann.  

Assistente Pastoral , fui colocado na pastoral diocesana das migrações. Foi 
desde o início o meu campo específico de trabalho. Aos poucos sentia-me à 
vontade dentro das estruturas diocesanas, era visto como colega entre 
colegas. Descobri uma Igreja onde os leigos são valorizados pelos seus 
carismas, são formados com seriedade para ocupar um lugar que é mais 
que o de “tapa-buracos”, são tidos como colaboradores do Bispo e 
parceiros dos padres (o que infelizmente nem sempre é assim noutras 
latitudes, como também  tive a ocasião de sentir com um ou outro padre 
que passou por aqui).  E, do outro lado, procurei dar o meu contributo a 
todos os níveis para  que os católicos de língua não-alemã e as 
comunidades católicas de língua materna  fossem vistos como parte da 
diocese e não como estrangeiros.   

A Comunidade de Língua Portuguesa de Offenbach passou a ser a “minha” 
comunidade, desde o 1º dia, e nela me empenhei pessoalmente e com a 
minha família. Chegou a hora de olhar para trás e agradecer a aceitação que 
senti junto da comunidade no seu conjunto, aceitação desde o início mas 
que foi crescendo e senti de maneira muito especial quando, após a morte 
do amigo Francisco Cabral (2004), passei a ser o responsável de facto pela 
vida da(s) comunidade(s), mesmo se, em termos de direito canónico, o 
título de pároco estava atribuído a padres mais ou menos presentes 
conforme a distância a que viviam e a razão porque estavam aqui.  
Agradeço a lealdade, a amizade e a força dada por tantas e tantos 
colaboradores ao longo destes 36 anos:  membros dos Conselhos 
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Paroquiais, catequistas, colaboradores das diversas actividades.  Com todos 
e para todos era o Assistente Pastoral, de muitos tornei-me o amigo, que 
espero poder continuar a ser, agora que o meu encargo de assistente 
pastoral está a chegar ao fim. 
Quando reflectia sobre o modo como eu via o meu trabalho e como 
entendia a minha missão de leigo com responsabilidades na vida da 
comunidade - e várias vezes o reflecti ao longo destes anos, como podem 
imaginar –, a palavra-chave que sempre mais me compromteu foi a palavra 
“serviço”. Eu estava e quis estar aqui “ao serviço”:  ao serviço do Evangelho, 
ao serviço das pessoas, ao serviço da Igreja, ao serviço de uma comunidade 
aberta, integrada na sociedade, participante.  Nunca quis “tomar posse”. Do 
Francisco Cabral – a quem tanto devo -  herdei também o seu lema de 
ordenação de presbítero: “não somos donos da vossa fé mas servidores da 
vossa alegria...” (2 Cor 1,24) 
Serviço pastoral: este serviço que uma vez comparei  ao serviço de parteira. 
A parteira ajuda a nascer, mas não é a mãe nem o pai da criança. A parteira 
acompanha os primeiros dias da vida, mas fica contente quando o seu 
serviço vai sendo cada vez menos necessário, à medida que os pais se 
sentem seguros  e ganham autonomia.  Como Assistente Pastoral procurei 
estar atento a tudo o que despontava, para poder ajudar a fazer crescer. 
Procurei dar um valor especial à formação e aprofundamento da fé:  
ajudando a estar atento aos sinais de Deus na vida de todos os dias, à luz da 
Palavra de Deus; focando o essencial: o Amor de Deus por cada um de nós, 
Ele que nos quer livres e felizes.  Nas catequeses de crianças, de jovens ou 
de adultos, na preparação dos sacramentos, nas reflexões de todas as 
ocasiões, procurei  colocar-me ao serviço desta imagem de Deus... Um Deus 
que não obriga, mas convida; que não ameaça, mas perdoa... 
Não quero fazer balanços - aliás impossíveis de fazer neste campo - nem 
perguntar pelo que se conseguiu ou não. Prefiro confiar no Espírito de 
Deus, sabendo que Ele completa aquilo que nos sai imperfeito, e que Ele dá 
continuação àquilo que Ele mesmo começou através de cada um de nós. 
Quero antes dar graças a Deus por tudo o que vivi convosco, por tudo o que 
sonhámos e procurámos juntos, por todo o caminho andado e pelo desejo 
de mais, pelos sonhos de futuro que Ele continuará a alimentar em cada um 
de nós e na comunidade no seu conjunto.               Vosso, Joaquim Nunes 
                 
Convido a todas / todos para a celebração da Eucaristia 
Domingo, 15 de março, ás 14:00 h em St. Paul (Offenbach), bem como 
para o convívio a seguir, nas instalações do nosso centro comunitário.  
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Por isso, neste tempo favorável,  

deixemo-nos conduzir como Israel ao deserto (cf. Os 2, 16),  
para podermos finalmente ouvir a Sua voz  

deixando-a ressoar em nós  
com maior profundidade e disponibilidade.  

 
Quanto mais nos deixarmos envolver pela sua Palavra,  

tanto mais conseguiremos experimentar  
a sua misericórdia gratuita por nós.  

 
Portanto não deixemos passar em vão  

este tempo de graça,  
na presunçosa ilusão de sermos nós  

o dono dos tempos e modos  
da nossa conversão a Ele.  

 
 
 

Papa Francisco 
Mensagem para a quaresma 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/

