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Celebrar a fé  

 

 

 
 

Plano das missas para este mês: 
  
Março 2017  
 

Plano das missas nas nossas comunidades para este mês: 
 
 05.03. Primeiro domingo do mês – Quaresma I 

Missa em Ober-Eschbach: 12:00 h     I     Offenbach: 15:00 h 
Lollar: 17:30  h    
 
12.03. Segundo domingo do mês  - Quaresma II 
e em Ober-Eschbach: 12:00 h   
 
19.03. Terceiro domingo do mês  - Quaresma III 
Missa em Harheim: 12:00  h  I   Offenbach: 15:00 h  I Kelsterbach 
16:45 h 
 
26.03. Domingo –  Quaresma IV -  
Em Offenbach: missa em conjunto com a Comunidade de S. 
Paulo, às 11:30 h -  a seguir (13:00 h): Almoço solidário a 
favor da MISEREOR, no nosso centro comunitário. 

 
Abril 2017 
 
 02.04. Primeiro domingo do mês  – Quaresma V 
 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 – 65451 Kelsterbach 
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este mês 

TOME NOTA 
das seguintes 
datas e 
alterações 

 

 

26 de março 
Almoço de 
solidariedade 
 

 

 

09 de abril 
Domingo de 
Ramos. 
missa em 
NIEDER- 
ESCHBACH  
às 11.00 h 

 

16 de abril 
Domingo de 
Páscoa 
Missa em 
NIEDER- 
ESCHBACH 
às 11:00 h. 

 

QUARESMA 
Tempo para a Palavra de Deus 

Tempo para o outro 

“Eu sou porque tu és”: é o título do lenço quaresmal 
editado pela Misereor para  este ano 2017.  

“Eu sou” graças a ti, porque toda a vida, no sentido 
verdadeiro da palavra, é encontro, como escreveu 

Martin Buber ( ver texto p. 14). E o outro – tantas vezes 
visto como aquele que vem concorrer comigo, 

perturbar-me, “incomodar”,  tem que ser visto  como 
graça, como enriqcuecimento. Isto vale para o nível 

inter-pessoal do relacionamento como também para o 
nível socio-político.  

Porque o Outro é um dom de Deus, diz o Papa na sua 
mensagem para a quaresma, nós não podemos viver a 
quaresma como tempo espiritual – que nos conduz ao 

encontro com Deus – se não “virmos” o Outro. E “ver” é 
mais que ver. É assumir uma relação. O outro que eu 
vejo muda a minha vida. O outro  é apelo, é convite. 

A quaresma é este tempo especial do nosso ano 
eclesial, em que somos chamados a viver a nossa fé, em 

todas as suas dimensões, de  forma mais intensa, mais 
atenta, mais reflectida. A Palavra que Deus nos dá – e 

que está aí ao nosso dispor na Escritura, na Bíblia – 
ajuda-nos a aprofundar a fé, a ler a vida, a olhar o 

mundo com outros olhos, a ver o Outro de maneira 
diferente.  

Aproveitemos a quaresma e as possibilidades que nos 
são oferecidas (ver as nossas propostas na p. 7). Boa 

caminhada de quaresma ! 
A cada um / a cada uma de nós de responder! 
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A nossa comunidade 
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR  

 
 

 
MARÇO 2017 
 
02 Quinta - Oração à maneira de Taizé ,Offenbach, St. Paul,19:00 h 
 
05 Domingo -  Quaresma I - participação do Grupo Nova Terra na missa em 

Offenbach 
08 Quarta - Encontro de leitura da Bíblia em Offenbach, 19:00 h 
 
09 Quinta - Oração à maneira de Taizé ,Offenbach, St. Paul,19:00 h 
 
10 Sexta –  Encontro de acólitos mais velhos em Harheim, 18:30 h 

- Leitura da Bíblia na quaresma em Harheim, 20:00 h 
11 Sábado – Encontro de acólitos de Offenbach às 15 h em St. Paul 
 
12 Domingo – Encontro de casais jovens na quaresma no centro comunitário 

(“missão”) às 09:00 h. 
15 Quarta - Encontro de leitura da Bíblia em Offenbach, 19:00 h 

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

17 Sexta – Leitura da Bíblia na quaresma em Harheim, 20:00 h 

19 Domingo – dia de retiro para as pessoas empenhadas, organizado pelas 
 comunidades de lingua portuguesa da  região 
 
22 Quarta - Encontro de leitura da Bíblia em Offenbach, 19:00 h 
 
23 Quinta - Oração à maneira de Taizé Offenbach, St. Paul, 19:00 h 

24 Sexta – Leitura da Bíblia na quaresma em Harheim, 20:00 h 

26 Domingo – Encontro de casais jovens na quaresma no centro comunitário 
(“missão”) às 09:00 h. 

26 Domingo –  em 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 ! 
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29 Quarta - Encontro de leitura da Bíblia em Offenbach, 19:00 h 
 
30 Quinta - Oração à maneira de Taizé Offenbach, St. Paul, 19:00 h 

31 Sexta – Leitura da Bíblia na quaresma em Harheim, 20:00 h 

ABRIL 2017 
 
02 Domingo – Missa (segundo o plano normal) em Ober-Eschbach  (12:00 
h), Offenbach (15:00 h) e Lollar (17:30 h) 
           – Entrega do credo às crianças de Profissão de Fé 

 

 
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 02 de abril, iremos celebrar comunitariamente a 
penitência.  
- Na semana a seguir, propomos tempos concretos para quem desejar 
confessar-se: 
- Em Offenbach, quinta-feira, 06 de abril,  18:30 – 19:30 na Igreja de S. Paulo; 
- Em Nieder-Erlenbach sexta-feira santa 14 de abril, 14:30 - 15:00  h, na Igreja. 
Outros horários podem ser combinados, contactando directamente o pároco. 

 
Novo curso de alemão 
Está a terminar o primeiro curso de alemão (a decorrer desde Outubro). 
Os que agora terminam poderão seguir para o nível 2, e vamos poder 
iniciar um novo curso do nível 1 (para quem nunca frequentou curso 
nenhum e  está há pouco tempo na Alemanha). Está interessado/a?! 
Contacte-nos!  
Início previsto para os princípios de Abril!   
 

Grupos regulares, com encontros a ritmo semanal: 
 
Segundas-feiras: Grupo coral NOVA TERRA, Offenbach, às 20:30 h 
  Curso de alemão às 18:30 h 
Terças-feiras:  “Caminhar – meditar” às 08:30 h 
Quartas-feiras Curso de alemão às 18:30 h 
Quintas-feiras: Tardes de convívio dos "Reformados", a partir das 15:30 h 
Sextas-feiras:  Rancho Folclórico da Missão de Offenbach, a partir das 20 h 
Sábados: Grupo Coral Juvenil “Asas de Vidro” às 14:45 h 
  Grupo Coral em Harheim às 16:30 h 
  Catequese para a primeira comunhão Harheim às 17:30 h 
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Pessoas  

e factos 

 
 

 
* Faleceu a 12.02.2017 Adelino 
Oliveira Dias, de 79 anos de 
idade, membro da nossa 
Comunidade de Offenbach. Foi a 
sepultar em Portugal, depois de 
uma missa de corpo presente na 
Comunidade celebrada a  
16.02.2017.   
As nossas condolências e a 
nossa comunhão na oração com 
a família Oliveira Dias. 
 
* Serão cultural alentejano. No 
dia 28.01. a sala do nosso centro 
comunitário em Offenbach 
encheu-se para um serão 
dedicado á cultura do Alentejo. 

Houve comida alentejana, vinhos 
e quejos do Alentejo, canto 
alentejano (“cante”)...   Será que 
pessoas de outras regiões 
avançam para serões 
semelhantes?! 
 
* Festa do Pai-Nosso. A 19.02. 
celebrámos em  Harheim  com as 
11 crianças que se preparam para 
a primeira Comunhão a Festa do 
Pai-Nosso. Depois da missa, que 
contou com a participação de 
todas as crianças, houve um 
almoço de confrater-nização com 
as famílias.  

PEDITÓRIO PARA A CARITAS 
(12.02.2017) 
recolhemos o total de 280,07 € 
(Offenbach: 30,56 €;  Lollar: 37,00 €; 
Ober-Eschbach/Harheim: 164,45 €; 
kelsterbach 48,06 €) 
Obrigado a todos por mais este gesto 
de partilha e solidariedade! 

 

 
 
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: 
*   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:   01523 474 8026  

 



Comunidade Cristã  Março 2017 

Para melhor viver a quaresma 2017 
 
     

LEITURA DA BÍBLIA EM COMUNIDADE:  PARA APROFUNDAR A FÈ 
Junte-se a nós, nesta quaresma, para lermos juntos a Bíblia, procurando 
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”).  
 
ORAÇÃO : MAIS TEMPO PARA DEUS 
- Procure participar domingo a domingo nas Eucaristias dominicais.  
- Procure encontrar mais tempo para rezar.   
- Use o pequeno calendário de leituras da Bíblia que a nossa Comunidade 
lhe propõe para seguir esta quaresma dia a dia. Ler uma pequeno texto da 
Sagrada Escritura - Palavra de Deus para entrar em diálogo com Ele!  
- Participe também nas orações à meneira de Taizé, às quintas-feiras, em St. 
Paul, Offenbach (19:00 h) 
 
JEJUM + ABSTINÊNCIA: SINAIS DE LIBERDADE  
Jejuar é comer menos. Fazer abistinência é deixar de consumir um 
determinado produto. Para uns pode ser a abstinência de carne; para 
outros, a abstinência de peixe... para outros, ainda, de tabaco ou de 
álcool.... de televisão...  A atenção pelo meio ambiente pode levar-nos a 
evitar o uso do carro... A nossa diocese faz uma proposta nesta linha: andar 
mais de bicicleta ou em trasnportes públicos faz bem à saúde e ao meio 
ambiente („Autofasten“) 
 
AMOR FRATERNO: “Eu sou porque tu és!” (lenço da quaresma Misereor 
2017)  Procuremos dar, nesta quaresma, mais atenção aos outros, à nossa 
volta.  A mensagem do Papa que reflectimos nas páginas centrais chama-
nos a atenção para  esta abertura ao “outro”: o outro é um dom ! 
 
PARTILHA: PARA UM MUNDO ONDE NINGUÉM PASSA FOME  
No domingo de ramos e no domingo de páscoa recolheremos aquilo que 
quisermos partilhar com os mais pobres. Como sempre juntamo-nos à 
colecta de solidariedade organizada pela MISEREOR. Este ano a campanha 
da Misereor tem como tema: “O mundo está cheiol de boas ideias! Faz com 
que elas cresçam!”. É um convite a aprofundar as muitas possibilidades que 
se nos oferecem quando vivemos intensamente o “encontro” e a relação 
uns com os outros!  



Comunidade Cristã  Março 2017 

  Tema 
 

 
 

Quaresma: 
renovar  
e viver 
a relação  
com Deus 
e com  
os outros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O “outro” é um dom: fomos criados para a  
comunhão ! 

Nos primeiros capítulos do primeiro livro da Bíblia – 
Génesis – Deus, o Criador, vem ao encontro daquela que 
era a mais perfeita das suas criaturas com duas perguntas. 
“Onde estás?”, pergunta Deus a Adão, escondido no 
jardim, depois de ter desobedecido (Gen3,9). “Onde está o 
teu irmão?”, pergunta o mesmo Deus a Caim, que acabara 
de matar o seu irmão, por inveja (Gen 4,9).  Estas duas 
perguntas  são como que uma chave para entender a vida 
humana na perspectiva da Bíblia judaico-cristã. 

Criatura de Deus, o ser humano é chamado a pelo seu 
criador a crescer e aprofundar esta relação com Deus, 
fazendo a caminhada que o levará do temor de Deus a uma 
relação de amizade e de confiança com Ele; encontrando na 
sua vida os dons de Deus e sabendo agradecer; levando a 
sério a tarefa que Deus lhe confiou de cuidar do mundo e 
de fazer dele um “jardim” para todos e empenhando-se 
nela.  E, sempre que falha (por  fraqueza) ou se recusa (por 
orgulho), é o próprio Deus que vem à sua procura: “Onde 
estás?”, Que é feito de ti? Que se passa contigo?  
 
Desta relação com Deus – que é desigual, porque é do 
criador para com a criatura; da Fonte de Vida de um lado, 
criatura sequiosa do outro – é o ser humano quem tem 
tudo a ganhar. Ser aquilo que Deus espera dele, em 
liberdade, é tornar-se humano, em todas as suas 
dimensões.  A relação com Deus ajuda a construir 
identidade. Dá consciência de uma dignidade única: a 
dignidade de  “filhos de Deus” que nos define e nos 
compromete. 

Mas Deus não criou um “só” ser humano, nem criou 
“indivíduos” vocacionados para serem felizes sozinhos 
(“selfies”, diríamos nós hoje). Ao contrário de uma 
mentalidade que marca o nosso tempo, a Bíblia diz-nos que 
Deus criou o ser humano como ser de relações, como ser-
para-os-outros e ser-com-os-outros, identidade na relação,  
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sujeito individual em comunidade. A dimensão de ser-para-
os- outros faz parte da nossa identidade humana e gera-se 
um desiquilíbrio quando o ser humano se fecha sobre si 
mesmo, se recusa à relação, ao amor.  O “Eu” só se constrói 
e se encontra numa relação com um “Tu” (Martin Buber).  

É por isso que a segunda pergunta que, seguindo o livro do 
Génesis, Deus dirige à humanidade e a cada ser humano é 
esta: “Onde está o teu irmão?!” (Gen 4,9)  O ser humano, 
nesta perspectiva bíblica, é indívíduo e é comunidade, é “eu” 
e “nós”, é pessoa e é povo.  Realiza-se no crescimento em 
equilíbrio destas duas dimensões.    

“A natureza social do ser humano torna claro que o processo 
da pessoa humana e o desenvolvimento da própria 
sociedade estão em mútua dependência” (Concílio Vaticano 
II, GS 25). 

“Onde estás tu?” – “Onde está o teu irmão?”: as duas 
perguntas falam de Deus preocupado com a nossa vida, e 
dizem também das nossas dificuldades em sermos aquilo 
que Deus espera de nós.   Deus espera de nós que vivamos 
em comunhão com Ele e com o “outro”, porque o “outro” é 
um dom  que o prórpio Deus nos faz, para nos proporcionar 
este crescimento nesta dimensão comunitária que faz parte 
do nosso ser. 

.                                                                                       Jn 
_______________________________________________ 

“O primeiro convite que nos faz esta parábola (a parábola do 
rico e do Lázaro) é o de abrir a porta do nosso coração ao 
outro, porque cada pessoa é um dom, seja ela o nosso 
vizinho ou o pobre desconhecido. A Quaresma é um tempo 
propício para abrir a porta a cada necessitado e nele 
reconhecer o rosto de Cristo. Cada um de nós encontra-o no 
próprio caminho. Cada vida que se cruza connosco é um dom 
e merece aceitação, respeito, amor.  

Papa Francisco, mensagem para a Quaresma 2017 nr 1 
_______________________________________________________ 
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O pecado cega-nos:  
o egoísmo é cegueira;  
a soberba é a negação do outro. 

O tempo da Quaresma é propício para fazer uma boa 
meditação sobre nossa vida e nossa relação com os outros. 
Aqui propomos uma reflexão sobre um dos grandes pecados 
da humanidade contra a justiça: o egoísmo e a soberba. O 
primeiro, definido como apego exagerado aos próprios 
interesses em despeito de outrem; o segundo, também 
conhecido como orgulho é o sentimento caraterizado pela 
pretensão de superioridade sobre as demais pessoas. Isto 
quer dizer que, quem assume para sua vida uma posição 
egoísta e soberba, está indo contra aquilo que foi planejado 
por Deus, pois o ser humano só continua sendo humano em 
relação com o outro, com o próximo. Pois um homem egoísta 
já não se reconhece como ser humano, pois seu caminho o 
leva a não sentir a ausência do outro, mas acredita de 
maneira ilusória a bastar-se a si mesmo. Ao contrário, o ser 
humano precisa do outro para a sua vida ter sentido.  

O outro é fundamental para a humanização do eu.   
O Papa Francisco na sua mensagem para a Quaresma deste 
ano sugere para reflexão a parábola do homem rico e o pobre 
Lázaro. Nesta constatamos o pecado do egoísmo e soberba 
que deixam o rico cego, preso ao seu mundo isolado, alheio a 
qualquer necessidade do irmão que o rodeia.  

O exagero da riqueza é uma afronta à miséria de quem está à 
sua porta. Essa realidade clama ao céu, e Deus não está 
desatento a isto, mas torna-se solidário do miserável e o 
protege.  

O que nos entristece é saber que este tem sido o caminho 
trilhado por muitos acreditando que esse caminho leva à 
felicidade. Aos olhos do mundo sim, mas aos olhos de Deus  
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e de sua Palavra, não. Chega de muros e abismos entre os 
filhos de Deus, ao invés disso, construamos pontes e 
derrubemos os muros que nos separam. Que o amor seja 
nossa regra de vida e nos conscientizemos de que somos 
todos irmãos. 

Por outro lado, inquieta-nos uma reflexão sobre a 
possibilidade de conversão daqueles que se deixaram levar 
por estes sentimentos desumanos. O que fazer?  A parábola 
aponta possiblidades de mudança tendo como caminho a 
Palavra de Deus, orientação para não cairmos nas armadilhas 
do mundo. Que possamos ouvi-la... O Senhor nos dá uma 
graça maior conforme diz a Escritura: Deus resiste aos 
soberbos, mas dá a graça aos humildes (...). Chegai-vos a Deus 
e ele se chegará a vós. Purificai vossas mãos, pecadores, e 
santificai vossos corações (Tg 4,6-8)              CF 

______________________________________________    

“O apóstolo Paulo diz que «a raiz de todos os males é a ganância do 
dinheiro» (1 Tm 6, 10). Esta é o motivo principal da corrupção e uma 
fonte de invejas, contendas e suspeitas. (...). Em vez de instrumento 
ao nosso dispor para fazer o bem e exercer a solidariedade com os 
outros, o dinheiro pode-nos subjugar, a nós e ao mundo inteiro, 
numa lógica egoísta que não deixa espaço ao amor e dificulta a paz. 

Depois, a parábola mostra-nos que a ganância do rico fá-lo vaidoso. 
A sua personalidade vive de aparências (...) 

O degrau mais baixo desta deterioração moral é a soberba. O 
homem veste-se como se fosse um rei, simula a posição dum deus, 
esquecendo-se que é um simples mortal. Para o homem corrompido 
pelo amor das riquezas, nada mais existe além do próprio eu e, por 
isso, as pessoas que o rodeiam não caiem sob a alçada do seu olhar. 
Assim o fruto do apego ao dinheiro é uma espécie de cegueira: o 
rico não vê o pobre esfomeado, chagado e prostrado na sua 
humilhação. 
 
Papa Francisco, Mensagem para a Quaresma 2017, nr . 2 
________________________________________________________ 
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“A Palavra de Deus é dom” 
que nos liberta  
e nos abre aos outros! 

“A raiz dos seus males é não dar ouvidos à Palavra de Deus”, 
diz o papa na sua mensagem para a quaresma deste ano, 
comentando a parábola do rico e do Lázaro (Lucas 16,19-31). 
O rico, depois de morto, impedido de participar na comunhão 
com Deus que é dada ao pobre Lázaro, pede a Abraão que 
Lázaro venha advertir os seus familiares... E a resposta de 
Abraão é que eles já têm Moisés e os profetas, “que os 
oiçam!”.... 

Para o Povo de Israel, Moisés e os Profetas são a Sagrada 
Escritura, são a Palavra de Deus fixada nos 5 livros da 
“Thorah” (atribuídos a Moisés) e nos muitos livros dos 
profetas.  Se alguém não ouve nem escuta esta Palavra de 
Deus, dificilmente se deixará comover mesmo que alguém 
ressuscite dos mortos...  ironiza a parábola.  

A religião de Israel, da Bíblia, é permanentemente desafiada 
com esta Palavra de Deus que acompanha o seu Povo.  E a 
“Lei” e os “Profetas” não se cansam de insistir na dupla 
relação em que o israelita, individualmente e  em povo, é 
chamado a viver: a relação com Deus e com os outros.  O 
amor a Deus implica, compromete e traduz-se no amor aos 
outros. E, por sua vez, o amor ao próximo conduz a Deus.  
“Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é único! Amarás o 
Senhor (Jahweh), teu Deus, com todo o teu coração, com 
toda a tua alma e com todas as tuas forças” (Dtn 6,4) 
“Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor” 
(Lev 19,18).  

Atentos a uma religião que permanentemente corria o risco 
de se reduzir a “culto”, à liturgia do templo, a preceitos 
rituais, os profetas denunciam e insistem na dimensão social 
da fé.  É bom lembrar um dos textos mais expressivos para 
este tempo de quaresma (com as suas práticas do jejum e da 
esmola): 
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pôr em liberdade os oprimidos, quebrar toda a espécie de 
opressão,  repartir o teu pão com os esfomeados, dar abrigo 
aos infelizes sem casa, atender e vestir os nus e não 
desprezar o teu irmão.” (Is 58,6-7) 

A Palavra de Deus é apelo, é desafio, é luz. A Quaresma 
convida-nos de modo especial a viver dela: “nem só de pão 
vive o homem, mas de toda a Palavra que sai da boca de 
Deus” (Mt   ) . A Palavra que escutamos  faz despertar e 
alimenta em nós a fé: “a fé vem da escuta”. E, uma vez 
escutada, acolhida, a mesma Palavra de Deus passa a ser 
palavra que partilhamos, nos nossos grupos, nas nossas 
reflexões, nos encontros bíblicos,  fazendo “crescer a cultura 
do encontro na única família humana” (Papa Francisco).  

“A Palavra é um Dom”: dom de Deus a cada um de nós e ao 
Seu Povo, para que, deixando-nos interpelar por ela, os 
nossos olhos se abram e possamos ver a Sua Presença no 
meio de nós e, ao mesmo tempo, a presença do “Outro” 
diante da nossa porta...  Este “outro” pode ser o 
desconhecido, o estranho, o diferente,  mas a Palavra de 
Deus  pede que nos façamos próximos ! 

                                                                                                            
Jn 

A raiz dos seus males é não dar ouvidos à Palavra de 
Deus; isto levou-o a deixar de amar a Deus e, 
consequentemente, a desprezar o próximo. A Palavra de 
Deus é uma força viva, capaz de suscitar a conversão no 
coração dos homens e orientar de novo a pessoa para 
Deus. Fechar o coração ao dom de Deus que fala, tem 
como consequência fechar o coração ao dom do irmão.”  

 
Papa Francisco, mensagem para a Quaresma 2017, nr 3 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quaresma: 
renovar e 

viver 
a relação  

com Deus 
e com os 

outros 
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 à procura da palavra 
 
 
A vida, a vida verdadeira, 
é sempre Encontro. 
 
A relação entre o EU e um TU 
não tolera  nada de permeio.  
Tudo o que se meta no meio é 
obstáculo. 
 
Sentimentos têm-se,  
o  amor acontece.   
Sentimentos moram nas pessoas,  
mas a pessoa habita a casa do seu amor.  
Não é uma metáfora, é realidade.  
O amor não é um sentimento apegado ao EU 
de maneira que o TU seria o seu conteúdo ou objecto.  
O amor está entre o EU e o TU.   
 
O amor é a responsabilidade de um EU por um TU.  
Nisto reside a igualdade entre aqueles que se amam,  
igualdade que não se aguentaria num sentimento,  
qualquer que ele fosse;  
igualdade que vai do mais pequeno ao maior,  
do mais feliz, do mais protegido,  
daquele que sempre se sentiu amado a vida inteira  
até àquele que está pregado para toda a vida  
na cruz deste mundo  
porque pede e ousa esta coisa extraordinaria:  
amar a todos sem excepção. 
 
M. Buber ( Ich und Du )             
                                                      Imagem: Lenço da Quaresma da Misereor 
2017 
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Igreja 

no mundo        

 
 

 

Desde há muitos anos que na Igreja e na sociedade se reflecte sobre a 
situação dos casados pela igreja que, divorciados,  se voltam a casar pelo 
civil. A posição tradicional da Igreja é a de considerar essa situação como 
irregular e “pecadora”, com a consequência de excluir do sacramento da 
reconciliação e da comunhão. Ninguém era excluído da comunhão da 
Igreja, mas sim do acesso ao sacramento mais central da vida da Igreja que 
é a Eucaristia, a comunhão do Pão que Jesus Cristo nos deixou como sinal 
do amor de Deus, para todos, a começar pelos fracos, pobres, pecadores.  
Esta posição de dureza, em nome do princípio da indissolubilidade do 
matrimónio, tem causado muitos problemas pastorais. 

Na sua última encíclica, Amoris Laetitia (AL), publicada no seguimento do 
Sínodo sobre a família, o papa Francisco abriu algumas portas para  a 
solução desta situação.  Partindo do princípio que “ninguém deve ser 
condenado para sempre, isso seria contra a lógica do Evangelho” (AL 297), 
o papa propõe que os cristãos envolvidos  sejam ajudados a discernir e a 
julgar,  na sua consciência,  a situação em que se encontram e, dado o caso 
de não haver consciência de culpa grave, poderem participar de novo na 
comunhão, por decisão tomada pessoalmente, caso a caso. 

Esta posição da encíclica foi agora assumida pelos bispos alemães: “a 
decisão individual de não estar em condições de receber a comunhão, 
merece respeito e atenção. Mas também a decisão de receber os 
sacramentos tem de ser respeitada”.   Os bispos alemães reafirmam o 
dever de respeitar as decisões da consciência de cada  cristão, de cada 
cristã, fazendo suas as palavras da encíclica:  “Somos chamados a formar a 
consciência, mas não podemos ter a pretensão de a substituir” (AL 37).  
- Uma palavra clara dos bispos alemães que denota uma atitude de 
humildade bem ao jeito do Evangelho e um bom testemunho do princípio 
da misericórdia.                                                                                                      jn

JANUAR 2017 

Bispos alemães 
clarificam 

posição dos divorciados que 
se voltaram a casar  
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Igrejas cristãs: 
diversidade  
e unidade 

- Série sobre o  diálogo    

ecuménico entre os cristãos” 
Igrej eve-se n def do ambiente      4 

2 

Pluralismo e diversidade desde os começos 
 
Quando hoje falamos da unidade dos cristãos, temos como pano de fundo 
as actuais confissões cristãs – ortodoxos, católicos, protestantes – com as 
cisões que lhes deram origem. Falamos de unidade com a divisão em pano 
de fundo.  Mas a procura da unidade pode ser entendida também noutro 
sentido: que modelo de Igreja, que estruturas, nos poderiam ajudar a viver 
uma unidade essencial na diversidade de formas e de ritos, de teologias e 
de práticas?! Esta pergunta parte do princípio que a diversidade e o 
pluralismo eram a forma original, existiam nos começos do cristianismo. 
 

1 No princípio era a diversidade 
Se vamos às fontes da nossa fé, até nos aproximarmos o mais possível de 
Jesus Cristo, damo-nos conta que temos 4 Evangelhos e cada um tem uma 
visão própria da mensagem e da vida de Jesus de Nazaré.  Um acentua mais 
a continuidade de Jesus em relação aos profetas de Israel; outro, acentua a 
diferença e afasta-se do judaísmo.  Um fala mais do Messias que Israel 
esperava, outro do Salvador que Deus manda a todos os povos. E, para 
além dos 4 evangelhos, há ainda a teologia de S. Paulo, ou a de S. Tiago, ou 
a da Carta aos Hebreus.  
 
Os exegetas bíblicos chamam a atenção que a cada evangelho ou a cada 
maneira próprio de expor a mensagem de Jesus correspondem 
comunidades diferentes, ou comunidades de regiões diferentes. Uma 
dirigia-se mais aos cristãos vindos do judaísmo centrado em Jerusalém e na 
Palestina, outra mais aos cristãos vindos do judaísmo na diáspora (judeus a 
viver espalhados por todo o império romano da altura), outra ainda aos 
cristãos não-judeus...  
Importante é ver que essa diversidade foi sendo aceite pelos cristãos como 
“saudável”, sabendo que a fé em “Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador” 
(Iktus) garantia a unidade e era uma unidade aberta.  
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2 As contendas teológicas: na procura da melhor maneira de 
formular a fé, as primeiras divisões.  OS COPTAS. 
 
Nos primeiros séculos do cristianismo assistimos a grandes debates 
teológicos sobre temas fundamentais da fé cristã: como é que Jesus é 
verdadeiramente Deus e verdadeiramente pessoa humana? Como 
entender esta dupla “natureza” na pessoa de Jesus? 
Ou então, com entender que Deus é unidade e trindade? Como explicar a 
existência de um Deus em três pessoas distintas?! 
 
Esses debates sobre temas complicados nem sempre foram fáceis de 
“gerir”. Os teólogos, bispos, homens de Igreja, nem sempre se entendiam. 
Com frequência se criaram divisões, algumas delas bem antigas, como é o 
caso dos coptas (do Egipto), que não cederam na sua maneira particular de 
entender a fé e a guardaram ao longo dos séculos até hoje.  
 
OS COPTAS separaram-se por volta do ano 451 (depois do Concílio 
Ecuménico de Calcedónia), e têm uma visão da unidade das 2 pessoas em 
Cristo que não acentua a unidade definida pelo Concílio mas mantém a 
diferença: a natureza divina e a natureza humana de Cristo não se misturam 
como “vinho e água”, mas como “alma e corpo”. Para nós, hoje, parecem 
formulações sem grande importância. Mas, nesses tempos, o debate 
teológico criava fracções, e, por sua vez, as frações teológicas tinham por 
detrás interesses políticos. E os interesses políticos acabavam por dominar 
e levar à divisão. 
 
Os Coptas mantêm ainda hoje a  sua autonomia como Igreja Cristã. Têm um 
Papa, com sede no Cairo, e estão espalhados por todo o mundo. O maior 
número vive no Egipto, apesar de toda a discriminação e pressão que vai 
até á violência da parte da maioria muçulmana.  O seu número é calculado 
em cerca de 10 milhões. 
Na liturgia têm um rito próprio – Alexandrino – e  uma língua própria, mas 
também usam o árabe. Na Alemanha, vivem cerca de 12.000 coptas. 

Muito perto da Igreja Copta está a Igreja Ortodoxa da Etiópia, com cerca de 
40 milhões de fiéis espalhados pelo mundo, assim a  Igreja Ortodoxa da 
Eritreia (independente da Igreja da Etiópia desde 1998) com cerca de 2 
milhões de fiéis.   São igrejas autónomas e ambas seguem o rito 
alexandrino.                                                                                                              Jn 
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Sabores    

& saberes 
 

Um petisco para a quaresma 
Torta de atum 

 

PARA A MASSA: 
120g de Farinha, 4 Ovos,  2dl de 
Leite,1 colher(sopa) de azeite 
1 colher(chá) de fermento 
1 pitada de sal 
PARA O RECHEIO: 
2 latas de atum,  2 ovos cozidos 
1 cebola,  3 c. d. s. de maionese  
salsa picada. sa ,pimenta 

 
Misturar bem   os ovos, o azeite, 
o leite, sal. Adicione a farinha 
misturada com o fermento e bata 
mais um pouco. Deite depois no 
tabuleiro untado e leve ao forno 
15 minutos. Retire e desenforme 
para cima de um pano polvilhado 
com pão ralado e retire o papel 
vegetal.   
Recheio: esmague o atum bem 
escorrido com um garfo, junte  a 
salsa e cebola picada, a maionese 
e tempere;  espalhe em  cima da 
massa, polvilhe com os ovos 
cozidos picados, enrole e deixe 
repousar um pouco. 
Sirva a torta cortada em rodelas. 
 

O amor – e o dinheiro 
 
As estatísticas e sondagens 
atestam que os valores e os 

hábitos tradicionais se confirmam: 
- perguntando aos jovens o que é 

importante para eles no 

namorado/a, respondem 60% que 
não conta o dinheiro do outro, só 

o amor é importante... 
Essa atitude vai mudando à 

medida que a idade aumenta,  e 

os adultos que procuram 
parceiro/a dão mais valor ao 

factor do dinheiro, do ordenado, 
da riqueza. As mulheres, mais que 

os homens,  estariam atentas a 
este factor. E quanto mais 

elevado é o salário mensal, mais o 

dinheiro conta na escolha de 
parceiro. 

Dinheiro, salário, formação, 
estatuto social: factores que 

contam, hoje como ontem.   

90% de todos os casais na 
Alemanha têm entre si o mesmo 

grau de formação escolar...  
(Sondagem TNS). 

 

 
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 

 
Primeira zanga  

Pergunta ela: 
- Lembras-te da nossa 
primeira zanga? 
- Primeira zanga?! Há cinco 
anos que estamos casados e 
não me lembro de termos 
chegado ainda à segunda… 

 

Vazio  

Depois do divórcio a mulher 

telefona ao ex-marido: 

- Desde que te foste, que a 

casa está vazia! 

Diz o homem: 

- Queres que eu volte? 

E responde a mulher: 

- Não… quero que devolvas os 

móveis! 

 

Nem olhas para mim  

- Parece impossível, homem! 

Mal chegas a casa pões-te 

logo a ler o jornal… Nem 

sequer olhas para mim! 

- Ó mulher, há trinta anos que 

somos casados e este jornal é 

de hoje… 

 

Marido vagabundo 
Com a ausência do marido, a 
mulher zangadíssima, liga 
para ele: 
- Seu ordinário, sacana, 

vagabundo, onde é que 
andas? 
Responde o marido: 
- Olá amor, desculpa não te 
ligar antes… 
- Sim… Sim… Onde é que 
estás?! – Questiona ela 
furiosa. 
Diz o marido: 
- Lembras-te daquela loja de 
jóias, onde adoraste aquele 
anel lindíssimo de diamantes? 
- Sim meu amor, paixão da 
minha vida! – Responde ela já 
emocionada. 
E diz o marido: 
- Pois… estou no bar do lado! 

 
Farmacia 
Diz o farmacêutico ao 
paciente: 
- Há mais de 20 anos que 
vendo destes comprimidos e 
nunca tive uma única 
reclamação. Ora isto prova o 
quê? 
Ouve-se uma voz muito 
sumida: 
- Que os mortos não falam 
 

 
Frase do mês 
 
Não podemos fazer  
coisas grandes  
mas podemos fazer muitas 
coisas pequenas 
com um GRANDE amor 
           
                  Madre Teresa  

 

http://www.anedotadodia.net/anedotas/sogras/marido-zanga-se-com-a-mulher
http://www.anedotadodia.net/anedotas/casais/pedido-de-divorcio
http://www.anedotadodia.net/anedotas/casais/homens-casados-sao-mais-gordos
http://www.anedotadodia.net/anedotas/casais/homens-casados-sao-mais-gordos
http://www.anedotadodia.net/anedotas/casais/oferece-me-qualquer-coisa-em-ouro
http://www.anedotadodia.net/anedotas/casais/oferece-me-qualquer-coisa-em-ouro
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O ser humano apercebe-se rapidamente 

que não está feito para ficar só 
mas para viver “com” os outros e “para” eles. 

Não há felicidade  
sem esta alegria fundamental 

de amar e ser amado. 
E a explicação é esta: 

fomos criados à imagem de um Deus 
que não é celibatário, solitário, 

mas que tem alegria e vida 
no estar em relação com um Outro, 

em êxtase diante dele ! 
 

 

Pierre Descouvement 
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