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Comunidade  

Cristã 

 

Páscoa: 
ELE vive e caminha connosco 

para nos animar na Esperança! 
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Celebrar a fé  

 
Plano das missas nas nossas comunidades para este mês: 

 
Abril 2022 

03.04 Primeiro domingo -  5º Domingo da Quaresma C 
           Offenbach: 9:30 h                  Harheim: 12:00  h     

  
 10.04. Domingo de Ramos 

 Offenbach: 9:30 h       Harheim: 12:30  h      Lollar 16:00 h 
 
14.04. 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  
  
15.04. Sexta-feira Santa. Celebração da Paixão de Jesus 
Em Harheim 15:00 h e em Offenbach,  St. Paul 17:30 h 
Antes e a seguir: confissões 

  
16.04. Vigília Pascal 
Missa de Páscoa em Kelsterbach (St Markus) às 17:00 h 
 
Vigília Pascal  e missa em Offenbach em St. Paul  às 19:30 h 

 
 17.04. Domingo de Páscoa  

Missa festiva da Páscoa em Nieder-Eschbach 12:00  h 
 

  24.04. Quarto domingo do mês. 2º Domingo da Páscoa C  
  Domingo de integração.   Participamos nas celebrações de 
  domingo nas  paróquias onde  vivemos.     
 
 

Maio 2022 
 

01.05. Primeiro domingo do mês, 3° Domingo da Páscoa C  
Offenbach: 09:30 h                      Harheim: 12:00 h  
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08.05. Segundo domingo do mês, 4° Domingo da Páscoa C  
Offenbach: 09:30 h                   Harheim: 12:30  h 

  

           14.05  - Sábado - Missa Vespertina, 5° Páscoa C  
          Harheim, 20:00 h.  Missa em louvor de N. Sra. de Fátima 
          A seguir à missa: procissão de velas 
   
           15.05. Terceiro domingo do mês, 5° Domingo da Páscoa C 
            Offenbach: 09:30 h  -----------    Kelsterbach: 16:00 h  
          
           22.05. Quarto domingo do mês,  6° Domingo da Páscoa C 

   Domingo de integração.   Participamos nas celebrações de domingo nas   
paróquias onde  vivemos.     

 
           29.05. Quinto domingo do mês, Ascensão do Senhor C 

               PEREGRINAÇÃO A MARIENTHAL      
 

 

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 

> Igreja de Nieder-Eschbach, Deuil la Barre Str. 2, 60437 Frankfurt  

 

 

 

A todos os nossos leitores 
e a toda a comunidade 

desejamos 
felizes festas de Páscoa 

na alegria de Cristo Ressuscitado! 
 

Que Ele traga ao mundo a Sua Paz ! 
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Vida das comunidades  
 

 

 Recitação do terço no Centro Comunitário (“Missão”): 
No mês de maio, todos os sábados, às 18 horas. 
 

 MARIENTHAL 2022: Está programada para 29 de maio de 2022 a 
peregrinação a Marienthal das comunidades portuguesas da região. 
Pedimos a todos os interessados numa viagem de autocarro 
organizada pela comunidade para se inscreverem quanto antes! 
 

Gestos de solidariedade 
No domingo, 13.02.22, realizámos nas  comunidades a colecta para a 
Caritas Diocesana. 
Recolhemos 170,85 € distribuídos pelas seguintes comunidades: 
                   Offenbach: 83,42 €  e   Harheim: 87,43 € 
 

 
 
MISEREOR  Campanha quaresmal 2022 

 
Tema da campanha deste ano: 

“Jejuar significa perguntar:  
DO QUE ESTOU EU A VIVER?  

COM O QUE ESTAMOS 
COMPROMETIDOS?  

O QUE PODEMOS COMPARTILHAR?  
Na campanha do Jejum encontramos 

respostas e agimos juntos”. 

 

 
Projetos da Campanha 

Quaresmal 2022. 
Em Bangladesh e nas Filipinas, 

as organizações parceiras de 
MISEREOR estão a fazer  todo 

o possível para mudar a 
direção para um mundo mais 

justo e amigo do clima.  
Apoie este trabalho com a sua 

doação! 
 
 
 

Nas nossas comunidades 
recolheremos as ofertas de 

cada um nas missas do 
Domingo de Ramos e da 

Páscoa. 
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Páscoa 
Na Galileia começou  
o drama da rejeição 
de Jesus 

 
 
É na Galileia que Jesus inicia o tempo da realização das promessas que Deus 
fez para o seu povo. 
Mas logo Jesus começa a sentir a resistência dos seus conterrâneos e 
parentes: Jesus é conhecido no meio deles, foi lá criado, e todos sabem que 
ele vem de família humilde e de um lugar sem muita importância, Nazaré 
da Galiléia. E a situação fica mais crítica quando as lideranças religiosas que 
ouviram Jesus falar na Sinagoga, não gostaram do que ouviram e 
imediatamente iniciam um plano para eliminar Jesus (4,29). Não aceito 
pelos da sua terra, Jesus prossegue o seu caminho até aos estrangeiros, que 
o acolhem com alegria. E é numa visão ativa de caminhada que o 
Evangelista Lucas nos desafia a percorrer esse caminho de salvação com 
Jesus de Nazaré. É nos caminhos da Galileia, terra dos pagãos, que Jesus 
pregava e anunciou e pregou a Boa Notícia do Reino de Deus. (Lc. 8,1). É 
nos caminhos da Galileia que Jesus convida seus discípulos a seguirem-no. É 
nos caminhos da Galiléia que Jesus, por meio de parábolas, ensina o povo 
como se deve ouvir a Palavra de Deus e dar-lhe a devida atenção (Lc. 8,4-
21). É nos caminhos da Galileia que Jesus realiza milagres que comprovam 
que ele é o Messias: cura de paralítico, a cura do servo do Centurião, a 
ressurreição do filho da viúva, a cura do endemoninhado, a tempestade 
acalmada, entre outros. É nos caminhos da Galileia que Jesus faz suas 
pregações e fala de amor, fraternidade e misericórdia. É nos caminhos da 
Galileia que Jesus confraterniza com os pobres, que acolhe os excluídos e 
perdoa aos pecadores (Lc. 7,1-50). É nos caminhos da Galileia que Jesus 
critica o modo dos líderes religiosos entenderem a religião: discurso sobre o 
jejum, controvérsia do sábado, que deveria estar a serviço do ser o humano 
e não o contrário. (Lc. 5,17-6,12).  
É nos caminhos da Galileia que fica claro para Jesus, que o plano de o 
eliminar, iniciado por seus opositores lá na Sinagoga de Nazaré, estava 
pronto. É nos caminhos da Galiléia que a comunidade dos seus discípulos 
ouve da boca de Jesus o anúncio da Paixão e não entende. Depois desses 
anúncios, Jesus decide ir à Jerusalém. Todos somos convidados por Jesus a 
fazer com Ele esse caminho. É um convite permanente.                  CF  
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Todos os anos, no tempo pascal, a narrativa de Emaús (Lucas 24) convida-
nos a identificar-nos com aqueles dois discípulos (um tinha nome, o outro 
sem nome é cada um de nós...), convida-nos a fazer com eles a caminhada 
de Jerusalém para Emaús, lendo e relendo as Escrituras, para, à luz da 
Palavra de Deus, podermos entender a vida e a morte de Jesus, e, nela, as 
nossas próprias experiências de sofrimento e de morte, que, no fundo, são 
as experiências de toda a humanidade, nos tempos que correm e sempre... 
 
“..conversavam entre si sobre tudo o que tinha acontecido” (Lucas, 24,14) 
Ver o que acontece e conversar sobre tudo o que  acontece é mandamento 
de fé, é compromisso. Quem acredita em Deus como criador e garante de  
futuro para cada um de nós e para este mundo, não pode deixar de ver, de 
reflectir e de se preocupar com tudo o que acontece à sua volta. Mesmo – 
ou sobretudo – quando o que acontece é uma guerra,  é o sofrimento sem 
medida e sem sentido, é o absurdo da morte de milhares de pessoas... ou 
simplesmente a morte de um profeta, inocente defensor da verdade. 
Porquê tudo isto? E será que a morte e os seus poderosos vão ter a última 
palavra? Onde está o Deus da Vida no meio de tudo isto? 
 
“Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-Se deles e pôs-Se com 
eles a caminho.” (v. 15) 
Deus está aí, vem juntar-se a nós, fazer caminho connosco. Caminhar lado a 
lado com todas e todos os que se preocupam e reflectem, todos os que 
interrogam o que está a acontecer, todos os que interior e exteriormente se 
revoltam contra a tirania da morte. ELE está aí, a partilhar a nossa tristeza, a 
solidarizar-se com esta humanidade que não há maneira de encontrar 
caminhos de vida, de paz e de reconciliação. Deus está aí solidário com esta 
humanidade entregue à morte pelos que estão em lugares de poder, como 
(naquele tempo) “os princípes dos sacerdotes e os nossos chefes 
entregaram Jesus para ser condenado à morte e crucificado” (v. 20). Deus 
está aí... só que nós, muitas vezes, não nos damos conta, não O vemos, não 
O reconhecemos. Os nossos olhos, encharcados de tanta tristeza, estão, 

 

Páscoa 
De Jerusalém  
para Emaús  
a recuperar a Esperança 
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como os daqueles dois discípulos, incapazes de ver para além daquilo que 
se vê. “Os seus olhos estavam impedidos de O reconhecerem” (v.16). 
 
“... explicou-lhes em todas as Escrituras...” (v. 27) 
O Deus da Vida está aí, na pessoa de Jesus de Nazaré, Ele que passou por 
toda forma de sofrimento e paixão: desde a traição e abondono dos 
amigos, à incompreensão do povo simples e à condenção à morte por 
sentença dos detentores e abusadores do poder. 
E Jesus tenta sempre de novo recuperar a nossa esperança, não nos deixar 
cair na resignação, no fatalismo. A Escritura – de Moisés até ao mais 
humilde dos profetas – garante que o Deus da vida tem a última palavra. 
Que os injustiçados e oprimidos verão a libertação. Que a justiça e a paz 
hão-de finalmente reinar. Que Deus acabará por manifestar a Sua glória e 
fazer com que a Sua vontade se cumpra.  
Deus está aí para nos dar a inteligência e o entendimento, dons do Seu 
Espírito, que nos ajudarão a levantar para Ele os nossos olhos e ver nEle o 
nosso futuro, a  nossa “glória”.  “Homens sem inteligência e lentos de 
espírito para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram! Não tinha o 
Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória?” (v.25-26) 
 
“Jesus entrou e ficou com eles” (v.29) 
Deus está aí, no Cristo Ressuscitado, invisivel e irreconhecido, e, se lhe 
pedirmos, se insistirmos com Ele, se a nossa oração for autêntica, Ele entra 
em nossa casa para ficar connosco o tempo suficiente e necessário para 
que os nossos olhos se abram e O possamos reconhecer. E irá chegar esse 
momento, de vermos e nos alegrarmos: afinal ELE vive, ELE caminhou e 
caminha connosco! Ele partilhou connosco o sofrimento e a morte, e 
partilha agora o Seu Pão para recuperar a nossa esperança, nos dar força 
para o caminho de volta de Emaús a Jerusalém, para nos fazer arder o 
coração dentro do peito, para nos fazer ressuscitar! 
 
ELE  está aí nos que partilham a sua casa e acolhem os fugitivos da guerra, 
nos que tratam dos feridos e mutilados em hospitais improvisados, nos que 
tentam enxugar as lágrimas de todos os olhos... 
 
ELE vai à nossa frente, parece que desaparece de novo da nossa presença, 
porque é toda a humanidade que precisa da Sua presença... É toda a 
humanidade que precisa de fazer a experiência e a caminhada dos  dois 
discípulos de Emaús: “Na verdade, o Senhor ressuscitou!” e a Sua 
ressurreição é grito de vida e de esperança para toda a humanidade!        jn  
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CR 22 
Caminhada  

de preparação 
para o crisma 2022 

O Deus em quem eu acredito Pequenas reflexões dos 

crismandos 
O Deus em  quem eu acredito é Guia,  

porque Ele mostra-me o caminho que devo seguir.  
(Melissa) 

O Deus em  quem eu acredito é amigo  
porque Ele está presente quando eu mais preciso.  

(Lara) 
O Deus em  quem eu acredito é justiça  

porque Ele trata todos iguais e não deixa ninguém de fora.  
(Cristiano) 

O Deus em  quem eu acredito é amigo  
porque Ele sabe melhor do ninguém como cada um de nós é.  

(Samuel) 
O Deus em  quem eu acredito é esperança  

porque Ele acredita em mim.  
(Nélia) 

O Deus em  quem eu acredito é Pai  
porque Ele ajuda e conforta.  

(Clara) 
O Deus em  quem eu acredito é Verdade  

porque nele não há mentira.  
(Letícia) 

O Deus em  quem eu acredito é Pai e Mãe  
porque Ele cuida de nós com carinho.  

(Diana). 
O Deus em  quem eu acredito é amor  

porque Ele cuida das pessoas e do mundo.  
(Rita) 

O Deus em  quem eu acredito é o caminho  
que nos leva sempre para o bem.  

(Afonso) 
O Deus em  quem eu acredito é Salvador  

porque Ele não quer que ninguém fique mal.  
(Diego) 
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Oração pelo povo da Ucrânia 
- Grupo de crismandos  -  
 
 
Meu Deus, peço-te para parar esta guerra o mais rápido possível porque é 
muito triste ver o que as pesssoas estão a sofrer. Homens que têm que 
deixar suas famílias para ir lutar pela Pátria.  
(Analisa) 
 
Meu Deus, acompanha as pessoas da Ucrânia, nos seus caminhos.  
(Lucas) 
 
Peço a Deus que esta guerra acabe o mais rápido possível e que dê força 
aos ucranianos para ultrapassar esta situação.  
(Letícia V. A.) 
 
Peço-te Deus, que dês apoio à Ucrânia e que ajudes as pessoas que estão à 
procura de um lugar seguro onde ficar. Dá-lhes força para ultrapassar esta 
guerra.  
(Débora) 
 
Meu Deus, faz com que a guerra acabe.  
(Inês) 
 
Meu Deus, eu desejo que a guerra e as armas parem, para que possamos 
ser felizes e viver em paz. Amém!  
(Carolina) 
 
Meu Deus, fá-los baixar as armas. Protege as crianças, os inocentes e os 
civis indefesos. Acaba com essa guerra.  
(Santiago) 
 
Deus,  
salva as pessoas inocentes da Ucrânia e protege-as de mais dor e 
destruição. 
Protege o presidente ucraniano que luta corajosamente com os seus 
soldados. 
Protege os jornalistas que acompanham a guerra no local, dando-nos 
diariamente as informações sobre o sucedido. 
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Ajuda e dá esperança aos feridos e às famílias que buscam refúgio. Amém! 
(Emília) 
 
Meu Deus, por favor, faça com que a Rússia baixe as armas e que a Ucrânia 
consiga proteger-se. 
Há tantas mulheres e crianças que tiveram que fugir do seu País e deixar o 
marido e outros familiares para trás. 
Tantos homens já morreram só por estar a proteger as famílias, o País e a 
sua liberdade. 
Eu peço-te, Senhor, que esta guerra acabe o mais depressa possível.  
(Diego) 
 
Senhor, faz com que os governantes da Rússia e da Ucrânia cheguem a um 
acordo, para que termine a guerra. 
Protege todos os que estão a sofrer! 
Dá força aos refugiados para que cheguem a destinos onde sejam 
acolhidos, que não lhes falte a força nem a fé! 
Que as armas se calem e que haja paz no mundo! 
Amém!  
(Gorete) 
 
Meu Deus, 
peço-te que nos poupes e nos protejas do mal e da guerra. 
Perdoa os nossos atos e faz com que esta guerra acabe. 
Acompanha-nos no caminho para a paz!  
(Pedro) 
 
Meu Deus, 
por desentendimentos de adultos, esta guerra está a destruir um País lindo 
e muitas pessoas inocentes estão a ser feridas e mortas. 
Peço-te que esta guerra acabe.  
(Diana) 
 
Meu Deus, acompanha e salva as pessoas ucranianas e acaba com essa 

guerra.  
(Telmo) 
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à procura da palavra 
 
 
Ó Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, recorremos a Vós nesta hora de 
tribulação. Vós sois Mãe, amais-nos e conheceis-nos: de quanto temos no 
coração, nada Vos é oculto. Mãe de misericórdia, muitas vezes 
experimentamos a vossa ternura providente, a vossa presença que faz 
voltar a paz, porque sempre nos guiais para Jesus, Príncipe da paz. 
 
Perdemos o caminho da paz. Esquecemos a lição das tragédias do século 
passado, o sacrifício de milhões de mortos nas guerras mundiais. 
Descuidamos os compromissos assumidos como Comunidade das Nações e 
estamos a atraiçoar os sonhos de paz dos povos e as esperanças dos jovens. 
Adoecemos de ganância, fechamo-nos em interesses nacionalistas, 
deixamo-nos ressequir pela indiferença e paralisar pelo egoísmo. 
Preferimos ignorar Deus, conviver com as nossas falsidades, alimentar a 
agressividade, suprimir vidas e acumular armas, esquecendo-nos que 
somos guardiões do nosso próximo e da própria casa comum. Dilaceramos 
com a guerra o jardim da Terra, ferimos com o pecado o coração do nosso 
Pai, que nos quer irmãos e irmãs. Tornamo-nos indiferentes a todos e a 
tudo, exceto a nós mesmos. E, com vergonha, dizemos: perdoai-nos, 
Senhor! 
 
Por isso acolhei, ó Mãe, esta nossa súplica: 
Vós, estrela do mar, não nos deixeis naufragar na tempestade da guerra; 
Vós, arca da nova aliança, inspirai projetos e caminhos de reconciliação; 
Vós, «terra do Céu», trazei de volta ao mundo a concórdia de Deus; 
Apagai o ódio, acalmai a vingança, ensinai-nos o perdão; 
Libertai-nos da guerra, preservai o mundo da ameaça nuclear; 
Rainha do Rosário, despertai em nós a necessidade de rezar e amar; 
Rainha da família humana, mostrai aos povos o caminho da fraternidade; 
Rainha da paz, alcançai a paz para o mundo. 
 
(Da oração de consagração da Rússia e Ucrânia a Nossa Senhora 
pelo Papa Francisco, 25.03.2022) 
 
 



  Comunidade Cristã Abril-Maio 2022                 

           É a Páscoa! 
 
Quando a pedra pesada sobre a alma 
for rolada 
libertando em nós a fantasia 
 
Quando o poder da morte  
for quebrado 
irrompendo em nós o canto da alegria 
 
Quando a espiral de violência e de guerra 
for rompido 
pelo nosso desejo de paz e de perdão 
 
Quando o curso fatalista da história 
for mudado 
pela nossa vontade de justiça e rectidão 
 
Quando a morte eleita em ditadura 
for vencida 
pelo nosso combate de amor e de ternura 
 
Cantemos  aleluia em poema e em canção 
 É a Páscoa:   a Vida,  a Ressurreição!  
                                                                                    jn                                                           

 
 

 
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/

