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Celebrar a fé
Março 2016
Plano das missas nas nossas comunidades para este mês:
06.03. Primeiro domingo do mês – Quaresma IV
Missa em Ober-Eschbach: 12:00 h I Offenbach: 15:00 h
Lollar: 17:30 h - Celebração penitencial 13.03. Segundo domingo do mês - Quaresma V
Missa em Offenbach às 11:30 h em conjunto com S. Paulo
e em Ober-Eschbach: 12:00 h
20.03. Terceiro domingo do mês - Domingo de Ramos
Missa em Harheim: 12:00 h I Offenbach: 15:00 h I
Kelsterbach 16:45 h
Horário das celebrações na Semana Santa, ver p. 7

26.03. Vigília Pascal em Offenbach, às 21:00 h
27:03 Missa solene de Páscoa em Harheim às 11:30 h

Abril 2016
03.04. Primeiro domingo – Páscoa II
Missa em Ober-Eschbach 12:00 h I Offenbach 15:00 h I
Lollar 17:30

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
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este mês
PÁSCOA
TOME NOTA
das seguintes datas

12 de Março
Encontro com um
padre do Brasil sobre
os problemas sociais
da Amazónia

A meio da Quaresma , mas já com os olhos
postos na Páscoa, publicamos mais um número
da Comunidade Cristã, sobretudo com a
preocupação de dar aos nossos leitores a agenda
das nossas actividades e celebrações da Semana
Santa e da Páscoa. Dispersos como vivemos – e a
nossa comunidade abrange uma área
correspondente a 9 arciprestados ou vigararias da
Diocese (em alemão “Dekanate”) – a informação
é importante: que ninguém deixe de celebrar a
Páscoa, ninguém deixe de participar nas
actividades da comunidade por não saber.

13 de Março
Almoço solidário
(a favor da Misereor).
Inscreva-se!
19 de março
Noite de fados
em Offenbach
08 de Maio
Peregrinação a
Marienthal. Quer ir de
autocarro connosco?
Inscreva-se já!
14 de Maio
Procissão das velas
em Harheim
22 de Maio
Festa da 1ª comunhão
e Profissão de fé
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“Cristo Ressuscitado continua nos nossos
caminhos” é o título de capa. Uma reflexão
central sobre o caminho de Emaús lembra-nos
isso. Se acreditamos em Cristo Ressuscitado,
sabemos que não vamos sós.
Ao longo da Quaresma continuamos a reflectir
sobre a misericórdia de Deus, que Jesus nos
testemunhou com palavras e gestos.
No ano da misericórdia, vimos que a salvação é
dom da compaixão de Deus para connosco. E ele
convida-nos a fazer gestos, obras de misericórdia.
A nossa colecta para a Misereor, nas missas da
Páscoa, dar-nos-á ocasião de partilhar: para que a
nossa partilha alimente quem tem fome, dê de
beber a quem tem sede, ajude a construir casas
ou comprar tendas para os desalojados, ajude a
comprar roupa digna a quem nada tem... Vamos
ser generosos!
A todos os nossos leitores
e a toda a Comunidade, Santa e Feliz Páscoa!

2016

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

MARÇO 2016
02 Quarta - Encontro de leitura da Bíblia em Offenbach, 19:00 h
03 Quinta - Oração à maneira de Taizé ,Offenbach, St. Paul,19:00 h
04 Sexta – Leitura da Bíblia na quaresma em Harheim, 20:00 h
05 Sábado – Ensaio do coro em Harheim, 17:00 h
06 Domingo – Encontro de casais jovens na quaresma no centro
comunitário (“missão”) às 09:00 h.
- participação do Grupo Nova Terra na missa em Offenbach.
09 Quarta - Encontro de leitura da Bíblia em Offenbach, 19:00 h
10 Quinta - Oração à maneira de Taizé ,Offenbach, St. Paul,19:00 h
11 Sexta – Via Sacra dos jovens Offenbach, 19:00h
11 Sexta – Leitura da Bíblia na quaresma em Harheim, 20:00 h
12 Sábado – Encontro com padre João Carlos, padre brasileiro da
Pastoral da Terra, às 18:00 h no Centro Comunitário
Offenbach
13 Domingo – em Offenbach: missa em conjunto com a
Comunidade de S. Paulo, às 11:30 h, com celebração
penitencial / - Missa em Ober-Eschbach às 12:00 h
- Almoço solidário a favor da MISEREOR, em Offenbach, no
nosso centro comunitário, às13:00 h (a seguir à missa em conjunto
com S. Paulo)

16 Quarta - Encontro de leitura da Bíblia em Offenbach, 19:00 h
17 Quinta - Oração à maneira de Taizé Offenbach, St. Paul, 19:00 h
18 Sexta – Leitura da Bíblia na quaresma em Harheim, 20:00 h
19 Sábado – Ensaio do coro em Harheim, 17:00 h
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19 Sábado - Serão de Fados em Offenbach, Centro Comunitário
(“Missão”) às 20:00 h.
20 Domingo – Encontro de casais jovens na quaresma no centro
comunitário (“missão”) às 09:00 h.
20 Domingo – Encontro de crianças em idade escolar em
Harheim, às 10:30 h
Horário das celebrações na Semana Santa, ver p. 7

Abril 2016
03 Domingo – Missa (segundo o plano normal) em Ober-Eschbach
(12:00 h), Offenbach (15:00 h) e Lollar (17:30 h)
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 13 de Março, iremos celebrar
comunitariamente a penitência.
- Na semana a seguir, propomos tempos concretos para quem desejar
confessar-se:
- Em Offenbach, quinta-feira, 17 de Março, 18:00 – 19:00 na Igreja de S.
Paulo;
- Em Harheim: sexta-feira 18 de Março, 19:00 - 20:00 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
Terças-feiras: Caminhada meditada, 08:30 h Offenbach
Quartas-feiras: Catequese de preparação para a 1ª comunhão,Offenbach,
16:00 h.
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: Grupo coral Harheim/Ober-Eschbach (1ºs e 3º sab), às 17:00 h.
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Pessoas
e factos

* Canto de oração de
misericórdia na entrada da
missão.
Durante a quaresma, a entrada
do nosso centro comunitário,
junto à imagem de Nossa
Senhora da Porta, convida à
oração: uma Bíblia, um texto da
palavra de Deus (do calendário
que preparámos para a
Quaresma), uma bilha para
recolher as intenções de oração,
e uma pia de água benta.
A pia de água benta feita em
madeira tprneada por Joaquim
Alves, de Lich. A ele o nosso
obrigado.

* Baptismo.
Foi baptizado Rúben Miguel
Reguengo Ventura, filho de
Cristina Silva Reguengo Ventura
e Bruno Miguel Ventura
Vergueiro, no dia 20.02., em
Nieder-Erlenbach.
A nossa comunidade dá-lhe as
boas vindas e os parabéns aos
seus pais!

PARTILHA E
SOLIDARIEDADE
a 14.02. realizámos a colecta de
solidariedade para a CARITAS
DIOCESANA. Reunimos 296,71
€, nas seguintes comunidades:
Ober-Eschbach: 226,08 €;
Offenbach: 60,33 €; Lollar: 10,36
€.
A todos o nosso Obrigado !

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. Telefone da antena consular (só para a área do antigo consulado
de Frankfurt): 01523 474 8026
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SEMANA SANTA E PÁSCOA 2016
20.03. Domingo de Ramos
Missa com bênção dos ramos em Harheim às 12:00 h;
em Offenbach às 15:00 h Kelsterbach 16:45 h
24.03. Quinta-feira Santa: Celebração da última Ceia
Neste dia, procuramos participar na missa das paróquias
onde vivemos, como sinal da unidade da Igreja reunida na
Eucaristia:
* Offenbach: St. Paul, 19 h (leituras em português)
Participe na clebração das comunidades de língua alemã !
25.03. Sexta-feira Santa: Celebração da Paixão e Morte de Jesus
* Em Nieder-Erlenbach, às 15:00 h.
Antes (a partir das 14:15) e a seguir: confissões
* Em Offenbach, S. Paulo, às 17:30 h.
A seguir: confissões
26.03. Sábado Santo – Vigília Pascal: Celebração da
Ressurreição.
* Em Offenbach, às 21:00 h, na “Missão” (Marienstr. 38).
27.03. DOMINGO DE PÁSCOA
Missa festiva da Páscoa em Harheim às 11:30 h.
O Círio Pascal, um sinal de Cristo Ressuscitado,
visita as nossas casas e as nossas famílias !
Tem recebido nos últimos anos o Círio Pascal em sua casa ?
Se não, ainda pode inscrever-se! Contacte-nos !
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Tema

Cristo Ressuscitado nos nossos caminhos
O evangelho de S. Lucas valoriza de modo muito especial a
imagem do caminho. É o caminho da Páscoa !
O caminho para Jerusalém

Uma boa parte da pregação de Jesus acontece no caminho para
Jerusalém, um caminho assumido por Jesus de forma muito
consciente, como ocasião para se preparar e preparar os seus
discípulos para tudo o que iria acontecer. “Jesus tomou a
Cristo
decisão firme de partir para Jerusalém” (Lc 9,51) e, a partir daí, o
ressuscitado
caminho é o “lugar” de Jesus e dos discípulos. “Enquanto iam a
continua
caminho” (9,57; 10,38; 13,22; 17,11), Jesus treina os discípulos
nos nossos
para a evangelização, fala-lhes do amor que ultrapassa barreiras,
caminhos
dando alegria ensina-lhes o Pai-Nosso, enfrenta uma religião legalista e sem
à nossa vida misericórdia, conta-lhes as parábolas da misericórdia e do amor
de Deus, transmite-lhe a sua maneira de entender o que significa
ser discípulo... Ou seja, a caminho de Jerusalém, Jesus mostra o
seu caminho. Será que eles o entenderam?!
O caminho de Emaús
Os acontecimentos em Jerusalém vêm mostrar que não: os
discípulos parecem não ter percebido. Comportam-se como se
tudo tivesse terminado. E Lucas dá-nos conta de que eles
começam a dispersar. Dois deles voltam para casa já naquela
tarde do primeiro dia da semana... É a maravilhosa narração dos
dois discípulos a caminho de Emaús (Lucas 24). O caminho de
Emaús começa por ser um caminho de marcha atrás, um recuo.
Só o encontro com Cristo Ressuscitado provoca a reviravolta e
faz deste caminho um caminho de Páscoa, de passagem: do
desânimo à alegria, da incerteza à confiança, da dúvida à fé. O
encontro já acontece no caminho, mas só o partir do pão em
Emaús abre os olhos destes a quem o coração já ardia, mas a
cabeça não entendia... E o mesmo caminho que antes era de
recuo, de um voltar ao passado, transformou-se em caminho de
futuro… Eles
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voltam a Jerusalém, para continuar com os outros a anunciar
o evangelho de Jesus Cristo.
O nosso caminho
Neste caminhar para Emaús andamos nós, hoje. Jesus
encontra-nos no meio das nossas dúvidas, dos nossos
desânimos, das nossas crises, pessoais e comunitárias. Ele
pergunta-nos como perguntou àqueles dois de “rosto triste”:
“O que é que conversais pelo caminho?”. Quais são as razões
do vosso desânimo? Porque entrais em depressão no meio da
crise?!
E, tal como a caminho de Emaús, Jesus não perde a paciência
connosco nem se cansa de nos ajudar a ler e a reler a vida à
luz da fé, à luz das Escrituras, à luz de Deus. Ler e reler, ver e
interpretar, aperceber-se e entender : é trabalho não só dos
teólogos, mas de cada um de nós, enquanto crentes na
Ressurreição. Acreditar que Jesus está vivo, que Ele
ressuscitou,
é olhar a vida, a Igreja, o mundo, os
acontecimentos e interpretá-los á luz desta ressurreição que
provocou a viragem da história. A morte deixou de ter a
última palavra. A vida não caminha para a morte. A história
da humanidade e do mundo não pode ser dominada pelo
pessimismo do “cada vez pior”.
Neste trabalho de ver e entender a vida com olhos novos
Jesus Ressuscitado vai connosco. Tem para connosco o olhar
misericordioso de Deus, que nos pega pelos braços e nos
restitui a alegria da festa. Tem para nos oferecer a sua
companhia nestes caminhos que são os nossos, basta nós
dizer-lhe: “Fica connosco, Senhor!”. Tem para nos dar o
Espírito de Deus, ânimo novo que nos leva a levantar-nos e a
meter-nos de novo ao caminho que nos leva em frente.
Para os cristãos, viver a Páscoa é acreditar nesta presença de
Jesus nos nossos caminhos, e não desistir do testemunho do
Amor e da misericórdia de Deus que animava a pregação de
Jesus, e hoje nos deve animar!
Jn
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Cristo
ressuscitado
continua
nos nossos
caminhos
dando alegria
à nossa vida

à

procura

da

palavra

Caminho de Emaús
Seguimos o nosso caminho
e paramos tristes volta e meia
e lá onde as nossas forças se vão
por ver o Senhor nos arde o coração
Não procureis a vossa Vida junto dos mortos
Não procureis
Fazemos os nossos planos
e até pensamos que estamos a avançar
E lá onde a nossa procura parece ser em vão
por ver o Senhor nos arde o coração
Esperamos pela salvação
e ousamos até erguer-nos uma e outra vez
E lá onde a nossa coragem nos diz não
por ver o Senhor nos arde o coração
Ele vai com seus amigos
e partilha connosco pão e vinho.
E um novo começo se adivinha então
e responde ao fogo que nos queima o coração.
Não procureis a vossa Vida junto dos mortos
Não procureis
Friedrich Karl Barth
Texto para um cântico „Der Weg nach Emmaus“
(tradução : jn)
13

Comunidade Cristã Março 2016

Igreja no
mundo

PAPA E PATRIARCA DA
RÚSSIA encontraram-se
em Cuba.

Frases do Comunicado Final deste encontro histórico (títulos nossos):
Pela unidade dos cristãos
Conscientes da permanência de numerosos obstáculos, esperamos que o
nosso encontro possa contribuir para o restabelecimento desta unidade
querida por Deus, pela qual Cristo rezou. Que o nosso encontro inspire os
cristãos do mundo inteiro a rezar ao Senhor, com renovado fervor, pela
unidade plena de todos os seus discípulos. Num mundo que espera de nós
não apenas palavras mas gestos concretos, possa este encontro ser um
sinal de esperança para todos os homens de boa vontade! (nr. 6)
Determinados a realizar tudo o que seja necessário para superar as
divergências históricas que herdámos, queremos unir os nossos esforços
para testemunhar o Evangelho de Cristo e o património comum da Igreja do
primeiro milénio, respondendo em conjunto aos desafios do mundo
contemporâneo. (nr. 7)
Apelo à solidariedade com os cristãos perseguidos no Médio Oriente
O nosso olhar dirige-se, em primeiro lugar, para as regiões do mundo onde
os cristãos são vítimas de perseguição. (8) Pedimos a acção urgente da
comunidade internacional para prevenir nova expulsão dos cristãos do
Médio Oriente (9)
A favor do diálogo inter-religioso que conduz à paz
Nesta época preocupante, é indispensável o diálogo inter-religioso. As
diferenças na compreensão das verdades religiosas não devem impedir que
pessoas de crenças diversas vivam em paz e harmonia. Nas circunstâncias
actuais, os líderes religiosos têm a responsabilidade particular de educar os
seus fiéis num espírito respeitador das convicções daqueles que pertencem
a outras tradições religiosas. São absolutamente inaceitáveis as
tentativas de justificar acções criminosas com slôganes religiosos. Nenhum
crime pode ser cometido em nome de Deus, «porque Deus não é um Deus
de desordem, mas de paz» (1 Cor 14, 33). (13)
Havana (Cuba), 12 de Fevereiro de 2016.
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Portas da
misericórdia

3

Viver a misericórdia
- Mensagem do nosso Bispo para esta Quaresma * -

Quando se olha para a Escritura, ficamos espantados ao verificar o lugar
central da palavra Misericórdia. (...) Ela aparece nas Bem-aventuranças de
Jesus: “Felizes os que têm sede e fome de justiça, pois serão saciados.
Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia” (Mt 5,6-7). E
outras palavras da Biblia nos ocorrem: “O Senhor é piedade e misericórdia,
lento para a ira, cheio de amor” (Sl 145,8). ... A misericórdia de Deus
concentra-se sobretudo no perdão da culpa, oferecendo protecção e vida.
O ser humano não é encarcerado no seu passado. Pelo perdão Deus libertao para uma nova vida e para o futuro.
Assim quer Deus também a misericórdia, o direito e o bem entre as pessoas
(Ver Oseias 6,6; 12,7; Zac 7,9). É Deus a exigir uma atitude de ajuda para
com aquele que sofre. O bom samaritano (em alemão: “barmherziger
Samariter”) (Lc 10,37) é o seu maior símbolo. Fronteiras existentes entre as
pessoas, por ex. de nacionalidade ou de características estranhas como a
lepra e outras doenças, são ultrapassadas pela misericórdia. Por isso a
misericórdia é um comportamento fundamental da pessoa humana,
abrange o reconhecer e o querer, e reúne sentimentos profundos. A
misericórdia sai do mais íntimo da pessoa, e é por isso localizada no
coração, nos mais íntimos órgãos da pessoa, nomeadamente do amor
materno. A etimologia da palavra misericórdia em hebraico alude ao seio
materno. Isto quer dizer que outras tendências do ser humano, como a
injustiça, o ódio e a vingança têm de ser ultrapassadas. Misericórdia e
compaixão não acontecem sem uma conversão interior da pessoa humana.
Neste sentido, Jesus pede a misericórdia, e não o sacrifício, juntando-se à
tradição profética mais radical. Deus oferece misericórdia de uma forma
absolutamente livre e gratuita. No seu amor nada o pode obrigar. (…) E
nada pode exigir a misericórdia de Deus, assim como o pai (da parábola do
13
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filho pródigo) vem ao encontro do filho de forma inteiramente gratuita.
Porque é uma atitude profundamente enraizada na fé e própria da pessoa
humana, falamos hoje de uma “cultura da misericórdia”. É uma chave de
leitura da vida cristã, que nos pode orientar para um agir correcto, nas suas
formas mais variadas. (...) A misericórdia necessita de sinais concretos, que
exprimam de forma visível e corporal o que nos vai no coração.
Karl Kardinal Lehmann
Bispo de Mainz
* Excerto. Texto integral (em alemão) em http://bistummainz.de

Tradução nossa

AS 14 OBRAS DE MISERICÓRDIA
Ao longo deste ano da misericórdia, apresentamos aqui as 14
obras de misericórdia...

3
4

pessoas. Não temos o direito de
despir ninguém, de por a nu a vida
A pobreza como a riqueza
traduzem-se nos trajes e roupas que priviada. E temos o dever de
proteger a dignidade dos mais
se vestem ou se deixam de vestir.
Um pobre, por mais pobre que seja, fracos, protegendo-os de todas as
agressões ofensivas, tapando a sua
tem direito a uma “camisa lavada”,
isto é a uma dignidade que ninguém nudez!
IV. ALOJAR O PEREGRINO As
lhe pode negar nem tirar.
Num tempo como o nosso, marcado imagens dos imensos campos de
pelo luxo, pelas extremas
refugiados marcam o nosso mundo:
desigualdades entre os que têm
são cidades de “tendas” para abrigar
tanto que nem sabem o que têm, e
os deslocados, desalojados e
os que nada têm, é importante para perseguidos. Há as catástrofes
um cristão saber “partilhar a sua
naturais que destroem as casas. Há
capa”, à maneira de S. Martinho.
as guerras. Há as perseguições. São
Mudar de roupa só por razões de
os “peregrinos” forçados do nosso
moda pode ser uma ofensa aos que tempo.
não têm que vestir...
“Dar pousada ao peregrino”: àquele
que está na estrada, à procura de
Vestir os nus, pode ser também
um lugar onde chegar e onde possa
entendido em sentido simbólico: há viver em paz : é a IV obra de
que proteger a dignidade das
misericórdia.

III. VESTIR OS NUS
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Sabores
& saberes

Quaresma:
boas práticas a favor da
preservação do meio
ambiente
Jejum e abstinência: duas
atitudes da espiritualidade
quaresmal. São cada vez mais
os que procuram traduzi-las em
linguagem moderna, com práticas
actualizadas. Assim, por ex.:

Feijão Frade
- Boa escolha para o tempo da
Quaresma
Ingredientes para duas pessoas:
200 g de feijão frade.
200 g de arroz;
Grelos de nabo tanto como
quiserem. Pastéis de bacalhau,
tanto quanto quiserem. Salsa e
cebola picada. Azeitonas
Feijão de molho um dia antes.
Ao cozer o feijão colocar um
pedaço de limão, para que o
feijão não fique escuro;
colocar sal a gosto. Serve-se o
feijão, arroz, pastel de bacalhau,
salsa e cebola, azeitona. Pode
regar-se bem com azeite.
Outra opção para acompanhar o
feijão frade, ovos cozidos e atum.

- Jejuar: reduzir o consumo de
bebidas alcoólicas, cigarros e
semelhantes....
- Abster-se de usar o carro para
as voltas de cada dia (para não
poluir);
- Reduzir ao mínimo
indispensável o uso de
embalagens plásticas e de
descartáveis, mesmo de papel:
sacos plásticos, copos e louça
descartável (Só na Alemanha
todos os anos vão parar ao lixo 5
milhões de toneladas de
plástico!!). Compre as bebidas
em garrafas com depósito!
- Reduza ao máximo a produção
de lixo, e separe o lixo que
produzir.
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

Receita da leitora: Teresa Bento

Tiragem deste mês: 450 ex.
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rir
faz bem
Ditos antigos
Com ideias novas !
> Deitar cedo e cedo erguer...
...dá muito sono!
> Filho de peixe... é tão bonito
como o pai.
> Quem nunca errou, que aperte
a primeira tecla.
> Quem não arrisca... não se lixa.
> O pior cego... é o que não quer
cão nem bengala.
> Os últimos serão
desclassificados.
> Há males que vem p´ra pior.
> Quem não tem banda larga,
caça com modem.
> Errar é humano, persistir no
erro é americano.
> Qualquer idiota é capaz de
pintar um quadro, mas somente
um génio é capaz de vendê-lo.
> Eu cavo, tu cavas, ele cava, nós
cavamos, vós cavais, eles cavam.
- Não é um pensamento
particularmente bonito, mas é
profundo.
> O mais nobre dos cachorros é o
cachorro-quente: alimenta a mão
que o morde.
> Antes tarde do que mais tarde.
> Quem e-mails semeia, spams
colhe.
> Quem não arrisca é porque não
tem caneta!

> Água mole em pedra dura tanto
bate que acaba a água.
> Se Maomé não vai à montanha,
então vai à praia!
> Depois da tempestade vem a
gripe.
> Como é que no norte se chama
a um VIP? (Very Important
Person) ICC!!! (Importante Como
o Carago)
> Qual é o país do Mundo onde
se come mais barato? - É na
China! Porque lá come-se com
dois paus!
> Qual é o cúmulo da estupidez? Assinar cartas anónimas.
> O que diz a chave para a
fechadura? - Vamos dar uma
volta?...
> Porque é que a água do mar é
salgada? - Porque tem lá o
bacalhau dentro!
> Como é que se mantêm as
pessoas em suspense? - Depois
eu conto!
> Hipócrita - Pessoa que vai para
o emprego com um sorriso na
face
Provérbio do mês:

Defeitos do meu amigo,
lamento
mas não maldigo
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Emaús
A Palavra
que partilhas connosco
ao longo do caminho
é fogo
que nos faz arder
por dentro o coração
Os passos
que caminhas connosco
de Jerusalém a Emaús
são palavra
de alegria são vigor
para joelhos vacilantes
O pão
que partilhas connosco
em nossas casas
é ressurreição
que nos faz voltar
com o Evangelho
nas mãos
aos caminhos onde nos deixaste
para connosco continuar...
jn
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