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Páscoa
O Crucificado que se revela

Celebrar a fé
Plano das missas nas nossas comunidades para este mês:
Março 2021
07.03. Primeiro domingo do mês – 3º Domingo da Quarema B
Offenbach: 9:30 h Harheim: 11:30 h
14.03. Segundo domingo – 4º Domingo da Quaresma B
Offenbach: 9:30 h Harheim: 12:30 h
21.03. Terceiro domingo - 5º Domingo da Quaresma B
Offenbach: 9:30 h Harheim: 11:30 h Kelsterbach: 16:00 h
28.03. Domingo de Ramos
Offenbach: 9:30 h Nieder-Eschbach: 11:30 h Lollar 16:00 h
Abril 2021
01.04. Quinta-feira Santa. Participamos nas celebrações das
comunidades onde vivemos. Em Offenbach, missa em conjunto com a
comunidade de St. Paul às 19:00 h
02.04. Sexta-feira Santa. Celebração da Paixão de Jesus
Em Harheim 15:00 h e em Offenbach, St. Paul 17:30 h
03.04. Vigília Pascal
Missa de Páscoa em Kelsterbach (St Markus) às 17:00 h
Vigília Pascal em Offenbach em St. Paul às 21:00 h
04.04. Domingo de Páscoa
Missa festiva da Páscoa em Nieder-Eschbach 11:30 h
11.04. Segundo domingo – 2º Domingo da Páscoa B
Offenbach: 9:30 h Harheim: 12:30 h
18.04. Terceiro domingo - 3º Domingo da Páscoa B
Offenbach: 9:30 h Harheim: 11:30 h Kelsterbach: 16:00 h
25.04. Quarto domingo do mês. Domingo de integração.
Participamos nas celebrações de domingo nas paróquias onde
vivemos.
Imagem da capa: jn

A nossa comunidade
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR

PESSOAS E FACTOS
* Faleceu na nossa comunidade no dia 17.02.2021 Jorge Joaquim Ribeiro
de Andrade, de 61 anos de idade. Foi a sepultar em Portugal.
* Faleceu em Portugal (Campo de Besteiros) a 24.02.2021 o antigo membro
da nossa comunidade José Duarte Loureiro, de 77 anos de idade, pai de
Pedro e Anabela Sousa Duarte.
Às famílias em luto, as nossas condolências e solidariedade na oração.

MISEREOR Campanha quaresmal
2021

Tema da campanha deste ano:
“É possível! De outra maneira!”
Vamos ser solidários, por um
mundo diferente!Nas nossas
comunidades recolheremos as
ofertas de cada um nas missas
do domingo de ramos e da
Páscoa.

Gestos de solidariedade
No domingo, 14.02.21, realizámos nas comunidades a colecta para a
Caritas Diocesana. Recolhemos 264,70 € distribuídos pelas seguintes
comunidades:
Offenbach: 52,20 € e Harheim: 212,50 €

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:
* Padre Carlos Figueiredo – 0176 72937486
* ou a paróquia onde vive (da qual somos também membros!)
Contacto do escritório consular em Hattersheim: 06190 9753490

Quaresma

Que relevância tem a fé cristã?
Que “relevância” tem Deus no nosso
mundo e na nossa vida?
- Algumas reflexões do nosso Bispo na sua
carta para a Quaresma deste ano

Na carta pastoral para a quaresma deste ano, o nosso bispo, Dr. Peter
Kohlgraf, propõe-nos algumas reflexões fundamentais sobre o modo como
encaramos a nossa fé e a nossa relação com Deus.
O bispo parte de uma expressão que foi muito usada nestes dias de
pandemia: “relevância para o sistema”. Mesmo no mais cerrado
confinamento, houve coisas que tiveram de se fazer, havia pessoas que
tinham de trabalhar, havia “excepções” para determinadas actividades,
porque elas eram/são “relevantes”, isto é, de importância essencial para o
sistema, para que a sociedade funcionasse.
E o nosso bispo pergunta: Será que Deus (e com Ele a prática religiosa!) é
“relevante” para o nosso sistema? Que tipo de relevância? E a sua resposta
pode surpreender alguns: não! Deus não pode ser incorporado nos nossos
sistemas, nem com relevância nem sem ela. Deus é o totalmente Outro, e
tem de ser procurado por causa dEle mesmo e “encontrado” numa outra
relação que não seja o de fazer funcionar os nossos sistemas e esquemas.
“Deus não é parte dos nossos planos, sem mais. Eu devo procurá-lo por
causa d`Ele mesmo, e não como solução de problemas ou como parte de
meus planos.” – escreve o nosso bispo. E aprofunda:
“É bem possível que Deus queira ser bem outra coisa do que um serviço
essencial para o nosso sistema. É possível que ele questione
profundamente o nosso sistema, seja na Igreja, seja na sociedade. ... Ele
permanece o totalmente Outro. ... “
E o bispo convida-nos a aproveitar este tempo de Quaresma para reflectir a
fé. Fé/oração/religião é falar com Deus mais do que falar sobre Ele: “Nestes
tempos que correm, falemos com Deus, com Jesus! Conversemos com ele e
suportemos o facto de que ele não responde imediatamente ou não
responde de acordo com nossos conceitos”. Crer: viver nesta confiança:
“Ele está entre nós, ainda que oculto e imperceptível. O mundo e as
pessoas não estão sós”.
Jn
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Ainda a
pandemia....

Do dilúvio a Babel e às
pragas do Egipto:
- as imagens que nos
fazem ponderar...

Tempos difíceis esses, de ininteligível compreensão, o tempo em que
vivemos. São pragas? E, se sim, de onde vêm? De Deus? Do faraó ou do
demônio? Ninguém sabe... até agora não com certeza. Nisso os hebreus
tiveram larga vantagem sobre nós. Eles sabiam a origem e o autor das
pestes.
Todos estão atônitos dando a entender que desenvolvem linguagens
intraduzíveis pelos habitantes do planeta, como idiomas de outros mundos.
... Nesse cenário somente os poetas se escapam e conseguem se expressar.
É que eles captam o óbvio para além das linhas. Bem aventurados os
poetas porque possuirão o dom da tradução do Caos.
Assim, enquanto o alto comando dos homens se diverge na condução da
sociedade, o povo rodopia igual moinho de vento, perdendo a capacidade
de audição e a visibilidade da marcha e do caminho sendo triturado até se
tornar pó infértil.
Com toda essa confusão, a voz dos Noés de hoje não parece ter
credibilidade tal como a voz do Noé do passado. Refere-se ao personagem
bíblico que, ao seu convite, para entrar na Arca, fora escarnecido e
achincalhado por uma multidão acrítica que, em meio a uma estrondosa
zombaria, dispensava com desdém a única tábua de salvação.
Em nossos dias a cena é bem similar. Ao convite para os cuidados de
prevenção contra um mal comum, a reposta é sempre o descaso, a apatia, a
indiferença e a rejeição, frente ao dilúvio do vírus que avança
impiedosamente sobre todas as gentes. A diferença é que, lá, no dilúvio
passado, quando os homens acordaram para o perigo as portas da barca já
estavam fechadas.
Hoje, todavia, as portas e os convites continuam abertos, mas as pessoas
recusam-nos, mesmo assistindo a olhos nus o volume das águas mortais
subindo a cada hora e minuto por todos os cantos.
É sombrio e desolador quando as pragas do Egito, a torre de Babel e o
dilúvio de Noé se juntam e, misturados, embaralharam a mente humana. O
fenômeno da pandemia é a perfeita tradução dessas três imagens bíblicas:
teimosia, ignorância e autossuficiência; eis uma química mortal!
Pe António Rocha de Souza (Goiás, Brasil)
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O Crucificado que se revela:
“Este homem
é verdadeiramente
o Filho de Deus”
O Evangelho de S. Marcos, que estamos a ler este ano, conduz-nos, passo a
passo, até à última cena, que é precisamente a morte de Jesus no calvário, esse monte sobre a cidade de Jerusalém onde os romanos executavam os
condenados à morte. Naquele dia, véspera da grande festa da Páscoa, o
condenado era Jesus de Nazaré, o profeta da Galileia.
A comandar a sua execução, um oficial das tropas romanas, um “centurião”
sem nome, sem outra referência histórica que não seja esta do evangelho
de Marcos. E todo o evangelho de Marcos se orienta por perguntas e mais
perguntas, questões que ficam sem resposta aberta até ao momento em
que este oficial romano, ali colocado diante do crucificado, dá a sua
resposta.
Antes de chegar a este cume, Marcos confronta o leitor com muitas
perguntas, que eram as dos discípulos de Jesus, que eram as das pessoas
que se encontravam com Jesus, e bem podiam ser as do oficial romano
como podem ser ainda hoje as nossas... Quem era Jesus afinal?
Quem é este “condenado” e porque o condenaram? Quem era e que mal
fez? Que havia nele de especial para que os pobres e os simples o
seguissem e os desanimados e doentes redescobrissem nele a esperança?
Não era Ele o profeta de Nazaré que tinha passado os seus últimos anos a
anunciar esse “Reino de Deus”, um Reino que viria concretizar o sonho de
um mundo diferente, anunicado pelos profetas?! Será que esse “Reino de
Deus” meteu medo aos senhores do mundo e por isso não descansaram
enquanto o o não viram pendurado na cruz?!
Será que era ele o Messias que o seu povo esperava, mas apenas com outro
formato? Será que Ele era mesmo esse Messias que viria restaurar o reino
de Israel, na grandeza que teve nos tempos de David e Salomão? Mas então
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porque não mostrava ele esse poder? Porque é que nunca mobilizou o povo
contra os romanos opressores?
E como é que Ele teve a ousadia de não respeitar as autoridades religiosas
do povo, o Templo e os seus sacerdotes, antes os provocou, curando ao
sábado, por exemplo, ou atribuindo-se o poder de perdoar pecados? Quem
era ele para chegar a esse ponto?
É verdade que ele nunca disse de si mesmo que era o Messias de Deus:
quando falava de si, falava com humildade – “Filho de homem”, dizia – mas,
por outro lado, dava sinais de poder e falava com autoridade... Porque é
que não falou claro, e apenas em imagens mais ou menos enigmáticas?
E ali estava ele na cruz... sozinho... onde estavam agora os seus? o povo
pobre a quem ele anunciou o amor de Deus? os doentes a quem ele curou?
os pecadores a quem ele restaurou a confiança em Deus? Onde estavam os
seus discípulos? Não ficou mais ninguém a não ser este grupinho de
mulheres, ali a chorar perto da cruz?
Que haverá afinal de especial neste
condenado, que é bem diferente dos outros?
Este “servo de Deus” que assumiu até ao fim a
cruz sem revolta, antes pelo contrário, até
falou do perdão, sim!, do perdão aos seus
próprios inimigos?
Quem é este homem afinal?
O centurião romano, observava-o, e algumas
destas perguntas do evangelho de Marcos
eram também perguntas suas. Quem é este?!
E o centurião respondeu, com uma exclamção
que é a profissão de fé central de todo o Evangelho de Marcos:
“Verdadeiramente este homem é Filho de Deus!” (Marcos 16,39)
Ali, na cruz, Jesus de Nazaré revelou inteiramente o seu “segredo”, que Ele
tinha guardado e pediu aos seus que guardassem. Ele era Deus em pessoa,
Deus no meio de nós, “Filho de Deus”. E isso explicava toda a sua vida, toda
a sua pregação, todos os seus gestos e milagres, havia de explicar também a
sua ressurreição. “Foi este Jesus que Deus ressuscitou” (Actos 2,32):
proclamava Pedro em Jerusalém. E é nEle que nós acreditamos hoje, como
acreditou o oficial romano.
Jn
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„Um coração aberto ao
mundo inteiro”
- capítulo IV
A encíclica
“ Fratelli Tutti ”

(Continuação da reflelxão iniciada no número
anterior. Segue na próxima edição da
Comunidade Cristã)

As migrações tem sido um tema que muito tem preocupado o Papa
Francisco. E, partindo da afirmação de que “como seres humanos somos
todos irmãos”, o Papa vai dedicar todo este capitulo a refletir sobre esta
realidade do migrante.
Para Francisco, “o ideal seria, sem dúvida, tornar desnecessárias as
migrações e, por isso, o caminho é criar reais possibilidades de viver e
crescer com dignidade nos países de origem, a fim de se poder encontrar lá
as condições para o próprio desenvolvimento integral. Mas, enquanto não
houver sérios progressos nesta linha, é nosso dever respeitar o direito que
tem todo ser humano de encontrar um lugar onde possa não apenas
satisfazer as necessidades básicas dele e de sua família, mas também
realizar-se plenamente como pessoa.” Ou melhor, os migrantes devem ser
acolhidos, protegidos, promovidos e integrados.
O Papa também propõe “respostas indispensáveis, sobretudo em beneficio
daqueles que fogem de graves crises humanitárias. Por exemplo,
incrementar e simplificar a concessão de vistos, adoptar programas de
patrocinio privado e comunitário, abrir corredores humanitários para os
refugiados mais vulneráveis, oferecer alojamento adquado e decente,
garantir segurança pessoal e o acesso aos serviços essenciais, assegurar
uma adequada assistència consular, o direito de manter sempre consigo os
documentos pessoais de identidade, um acesso imparcial à justiça, a
possibilidade de abrir contas bancárias e garantia do necessário para a
subsistência vital, dar-lhe liberdade de movimento e a possibilidade de
trabalhar, proteger os menores e assegurar-lhes o acesso regular à
educação, prever programas de custódia temporária ou acolhimento,
garantir liberdade religiosa, promover a sua inserção social, favorecer a
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reunificação familiar e preparar as comunidades locais para os processos de
integração.”
Para o Papa, os migrantes que chegaram há mais tempo na imigração têm
um papel importante no acolhimento dos novos migrantes. Destes irmãos
mais velhos na imigração espera-se o empenho “para estabelecer nas
nossas sociedades o conceito de cidadania plena e renunciar ao uso
discriminatório do termo minorias, que traz consigo as sementes de se
sentir isolado e da inferioridade.”
É importante valorizar o encontro de pessoas diferentes, isso promove
riqueza mútua, é um dom, porque “as histórias dos migrantes são histórias
também de encontro entre pessoas e entre culturas.” E aqui é pedido o
contributo dos jovens: “peço especialmente aos jovens que não caiam nas
redes de quem os quer contrapor a outros jovens que chegam aos seus
países, fazendo-vos ver como sujeitos perigosos e como se não tivessem a
mesma dignidade inalienável de todo ser humano.” Uma boa acolhida dará
sempre ao migrante a possibildade de um novo desenvolvimento.

Depois de fazer vários apelos aos líderes
mundiais em prol da causa dos migrantes,
destacando de modo especial a necessidade
de uma legislação global para os migrantes
que vá além das emergências individuais, faz
forte critica a muitos países que têm
demonstrado interesse em rebecer apenas
imigrantes cientistas e investidores . E o
Papa faz ainda um apelo a todos os crentes
para que não esqueçam que a falta da
vivênvia da gratuidade como forma de
acolhimento não tem nada de cristão “quem não vive a gratuidade fraterna, transforma a sua existência num
comércio cheio de ansiedade – está sempre a medir aquilo que dá e o que
recebe em troca. Em contrapartida, Deus dá de graça, chegando ao ponto
de ajudar mesmo os que não são fiéis - e fazer com que o Sol se levante
sobre os bons e os maus”. (Mt 5,45)

CF
(imagem: Interkulturelle Woche 2015)
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à procura da palavra

Deus
que a Tua Palavra nos dê força
para o nosso caminho
Força e fortaleza
para podermos trabalhar no Teu Reino
para ultrapassar o que nos impede
de avançar pelos caminhos da justiça
para dar novo rumo à nossa vida
e à nossa actividade em comum no nosso mundo
Trabalha Tu no nosso coração:
que as sementes que hoje semeias
nos nossos corações
cresçam e amadureçam
E assim possamos
no nosso dia a dia
avançar pelos Teus caminhos!
(Misereor, Subsídios litúrgicos 2021)
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Rir
faz bem
– Amor, estou no supermercado,
queres alguma coisa?
– Levaste a máscara?
– Sim.
– Traz a caixa registadora.

:-)
Minha gente, voltei agora do
supermercado com a minha
mulher e, quando tirámos as
máscaras, percebi que trouxe a
mulher errada. Cuidado!

:-)
Só me fazem disto. Disseram que
para ir às compras bastava levar
luvas e máscara. Mentirosos! Os
outros iam todos vestidos.

:-)
Eu não estou aborrecido em casa.
Não estou mesmo. Mas gostava
de saber porque é que o pacote
de arroz do Pingo Doce tem 2357
grãos e o do Continente só tem
2151.

:-)
Sabe aquela parte da Cinderela
em que entram os passarinhos e
ajudam a arrumar a casa? Então,
alguém tem o contacto dos
passarinhos?

:-)
Nem nos meus sonhos mais
loucos imaginei entrar num banco
com máscara para levantar
dinheiro.

:-)
Aviso: Quando isto acabar vou
fazer uma quarentena ao
contrário – 14 dias sem ir a casa.

:-)
Sabem-me dizer quando
podemos receber novamente
pessoas em casa? A minha
mulher está há dois dias a bater à
porta.

:-)
Esse vírus só pode ter sido criado
por uma mulher. Conseguiu
cancelar o futebol, fechar os
bares e manter os maridos em
casa.

:-)
Hoje vou deixar uma garrafa em
cada divisão da casa. Assim, logo
à noite, vou dar uma volta pelos
bares.

:-)
Nova recomendação: usar
máscara mesmo dentro de casa.
Não protege contra o vírus, mas
ajuda a não comer tanto.
Internet: cmjornal.pt
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Procurar Deus neste tempo
Deus não pode ser equiparado
às nossas fórmulas.
A fé é um diálogo contínuo com Deus.
Ele fala ao ser humano e nós podemos
responder.
Ele não nos revela um texto,
mas revela-nos a sua dedicação, o seu amor.
E, por fim, fala-nos através de seu próprio filho.
Deus não é parte dos nossos planos, sem mais.
Eu devo procurá-lo por causa d`Ele mesmo,
e não como solução de problemas
ou como parte de meus planos.
Peter Kohlgraf
Bispo de Mainz
Carta para a Quaresma 2021

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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