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Abril 2018

Comunidade
Cristã

“Este é realmente

o Filho de Deus”
que veio trazer a Paz
e reconciliar o mundo com Deus
e uns com os outros
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Celebrar a fé
Plano das missas nas nossas comunidades para este mês:
Abril 2018
01.04. Primeiro domingo do mês. Domingo de Páscoa
Missa em Harheim, às 11:30 h.
08.04. Segundo domingo do mês. 2º da Páscoa B
Offenbach: 9:30 h Ober-Eschbach: 11:30 h
15.04. Terceiro domingo do mês. 3º da Páscoa B
Offenbach: 9:30 h Harheim 11:30 h Kelsterbach: 16:45 h
22.04. Quarto domingo do mês. Domingo da integração
Não temos missa em lingua portuguesa, somos convidados a
participar nas celebrações das paróquias onde vivemos.
29.04. Quinto domingo do mês. 5° da Páscoa
Offenbach: 9:30 h Harheim: 11:30 h
Maio 2018
05.05. Sábado
Celebração do crisma em Offenbach, St. Paul 17:00 horas
06.05. Primeiro domingo do mês. 6° da Páscoa
Missa em Lollar, às 17:30 h.
12.05. Sábado.
20:00 h Harheim missa e procissão de N. Sra. De Fátima
13.05. Segundo Domingo do mês. Ascensão do Senhor
Peregrinação à Marienthal, missa às 12:00 horas

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
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SEMANA SANTA E PÁSCOA 2018
25.03. Domingo de Ramos
Missa com bênção dos ramos em Offenbach às 09:30 h e em
Nieder-Eschbach às 11:30 h
[27.03. Terça. Encontro de acólitos e acólitas em Offenbach]
29.03. 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 celebração das comunidades de língua alemã !
30.03. Sexta-feira Santa:
* Via Sacra das crianças e famílias às 10:30 h in St Paul
Offenbach, em conjunto com St. Paul e St. Marien
* Celebração da Paixão e Morte de Jesus em Nieder-Erlenbach,
às 15:00 h.
Antes (a partir das 14:15) e a seguir: confissões
* Celebração da Paixão e Morte de Jesus em Offenbach, S.
Paulo, às 17:30 h.
A seguir: confissões
31.03. Sábado Santo – Vigília Pascal: Celebração da
Ressurreição.
* Kelsterbach 18:30 h ( igreja de Herz Jesu)
e Offenbach, às 21:00 h, na “Missão” (Marienstr. 38).
01.04. DOMINGO DE PÁSCOA
Missa solene de Páscoa em Harheim às 11:30 h
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A nossa comunidade
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR

ABRIL 2018
Horário das celebrações da semana santa: ver página 3

02 Segunda - Serenata de fados de Coimbra, às 18:00 h na
missão!
10 Terça – encontro de preparação para o Crisma em Harheim, às
18:30 h
11 Quarta – Encontro de preparação para o Crisma, Offenbach, 17:30 h
Encontro de preparação para a primeira comunhão em
Offenbach, ás 18:30 h
14 Sábado – Encontro mensal de catequese ás 15:00 h Offenbach
Encontro de preparação para a profissão de fé, 16:00 h
Encontro de Pais e padrinhos dos jovens que se preparam
para o crisma (para todos) em Harheim às 18:00 h
20 Sexta – ensaio geral para o Crisma na igreja de St Paul, 19:00 h
25 Quarta – Comemoração do 25 de Abril, no nosso “centro
comunitário” (20:00 h)
28 Sábado – Encontro dos crismandos com o Bispo Peter Kohlgraf,
em Mainz, às 10:00
MAIO 2018
05 Sábado – celebração do crisma, Offenbach, St. Paul, 17:00 h
com o Bispo Dr. Peter Kohlgraf
06 Domingo – Missa em língua portuguesa só em Lollar, 17:30 h
12 Sábado – Missa e procissão em honra de N. Sra de Fátima em
Harheim, 20:00 h.
13 Domingo – Peregrinação a Marienthal. Não há missa em língua
portuguesa nas nossas comunidades.
Missa em Marienthal ás 12:00 h
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Pessoas
e factos
* Faleceu a 11.03.2018 o
Cardeal Karl Lehmann, bispo
emérito de Mainz. Karl
Lehmann nasceu a 16.05.1936
e de 1983-2016 foi bispo da
nossa Diocese de Mainz. Foi
sepultado a 21.03.2018 na
cripta da Catedral de Mainz.

*Faleceu Eduardo Rolo (76
anos de idade), a 09.03.2018
da nossa comunidade de
Harheim. Foi a sepultar em
Portugal. À família em luto, as
nossas condolências e a
nossa solidariedade na
oração.

* Visitou a nossa comunidade
no domingo, 4 de Março, o
padre Vitor Cecílio Abrantes,
delegado dos padres
portugueses na Alemanha.
Celebrou missa em OberEschbach.
*Retiro. Realizou-se no
domingo, 11.03.2018, o retiro
das comunidades de língua
portuguesa da região,
orientado pelo padre Celso
Anunciação.
Participaram 8 pessoas das
nossas comunidades.
*Philipp Ferreira Moço foi
homenageado pela cidade de
Offenbach pelos seus
sucessos como mestre de
capoeira. Em Braga, num
torneio de capoeira,
conquistou o 1º lugar !

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: 01523 474 8026
Comunidade Cristã Abril 2018
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Tema

“Este é
realmente
o Filho
de Deus”

“Verdadeiramente este homem
era o Filho de Deus!” (Mc 15,39)
Esta afirmação feita diante do Crucificado surpreende!
Surpreende não tanto pelo seu conteúdo – o Evangelho de
Marcos já no-lo tinha revelado logo na abertura – mas
sobretudo por quem a faz: é um centurião romano,
comandante dos soldados que executaram a sentença de
morte pronunciada sobre Jesus. Estrangeiro (ainda por cima
representante do império ocupante), “pagão”, estranho à fé
e a toda a espera messiânica do povo de Israel. É ele quem
descobre o “segredo” e é a ele que se revela o mistério que
envolve a figura de Jesus. Dando a sua vida até ao fim, Jesus
revela
inteiramente
a
sua
identidade!
Os cristãos apareceram no mundo com esta novidade: o seu
Deus era um Deus crucificado! Não era como um dos
imperadores (que se ornavam do título de filhos da
divindade). Filho de Deus afinal era este homem que em vida
recusou toda a grandeza, e na morte foi vítima identificada
com as vítimas, Servo de JaHWeH a testemunhar o amor que
salva! sem poder, sem armas, sem triunfo! A morte na cruz
estava de acordo com a sua palavra, com a sua pregação,
com as suas opções. Levado à morte no meio dos
condenados, ele assumiu para anunciar o amor de Deus por
esta humanidade que, sem o merecer, era convidada a
aceitar e a crer no que lhe era dado de “graça!”
O
O véu O véu do templo rasgou-se... o mistério de Deus
tornou-se acessível a todos... e o oficial romano fez-se portavoz de todos os que se deixam interpelar... Ele é esse cego
que passou a ver, como Bartimeu (Mc 10,46-52). Ele é esse
que antes não entendia mas agora “vê” que Deus está aí, no
meio de nós, humilde, escondido, mas pronto a tudo dar
para nos mostrar o seu amor!!
Esta é a
Esta é a mensagem de sexta-feira santa, mas também a da
Páscoa: o amor de Deus, mais forte do que a morte, convidanos a viver a vida orientando-nos por tudo o que Jesus
anunciou, o Seu Evangelho de justiça, de recon-ciliação e de
paz para toda a humanidade!
jn
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A Paz esteja convosco!
Ao lermos os relatos feitos por São João,( 20,19-31) sobre as
aparições de Jesus Ressuscitado aos seus discípulos, não temos
como não perceber e sentir a emoção daquela pequena e
medrosa comunidade de amigos de Jesus ao vê-lo no meio
deles. É uma emoção que contagia a todos! Ele está vivo! O
Ressuscitado traz a saudação da plenitude dos bens: a Paz
esteja convosco! A Paz que a comunidade precisava para
vencer os seus conflitos e medos. A tristeza se transforma em
alegria, o medo é superado pela coragem e a desesperança se
transforma em esperança. A missão vai continuar. A morte de
Jesus não foi o fim porque o Cristo Ressuscitado presente na
comunidade vem trazer toda a força para a anúncio do
Evangelho a todos e este anúncio chega até nós, discípulos
seus, hoje.
E hoje, nossas comunidades de discípulos precisam reencontrar-se com Jesus ressuscitado e ouvir novamente dele uma
palavra de encorajamento que nos reanime na fé e nos leve a
olhar para o futuro com esperança. O medo con-tinua a
ameaçar a todos; os sinais de morte parecem mais fortes do
que a alegria da vida; os impérios de hoje parecem tão fortes e
ameaçadores como no tempo das primeiras comunidades.
Precisamos reagir. Não deixemos que nossas famílias sejam
questionadas nos seus valores primordiais por um sistema que
tenta convencer a todos a seguir um consumismo que só leva a
ilusão e à tristeza. Não deixemos que os grandes impérios do
mundo destruam o futuro das próximas gerações com suas
ganâncias insaciáveis. Não deixemos que os sistemas de morte
dos dias atuais tenham a última palavra. Jesus já venceu a
morte. Não precisamos de ter medo. Ele ressuscitou e continua
conosco e nos ajudará a enfrentar todos os desafios que se
apresentam diante nós. Contagiemo-nos nesta Páscoa com a
mesma alegria dos primeiros discípulos de Jesus que ao
ouvirem dele a saudação: “A Paz esteja convosco”, perderam o
medo e tornaram-se corajosos evangelizadores mun-do a fora.
Feliz e abençoada Páscoa a todos!
CF
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“Este é
realmente
o Filho
de Deus”
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Desde Setembro do ano que findou, 23 jovens e 10 adultos das nossas
comunidades estão a fazer a caminhada de preparação para o Crisma, que
vão receber a 5 de Maio deste ano. Aqui vão algumas das suas reflexões
e orações.

Jesus para mim é alguém em quem posso confiar. Com Ele ganho
mais esperança. Com Ele associo amor, carinho e uma comunidade
onde ninguém fica sozinho. Ele para mim quase serve como um Pai
que está sempre a meu lado e me apoia em todas as situações
difíceis. Com Ele posso abrir-me e contar todos os meus medos e
receios.
Andrea

Deus me criou e me acompanha em tudo que faço e para
onde vou. Não posso maltratar ninguém neste mundo,
porque é criação de Deus. O caminho para Deus é só por
Jesus Cristo.
O Crisma é a renovação das promessas do batismo.
Os 7 dons são um presente do Espírito Santo para nos
ajudar a viver melhor a nossa fé.
Alexandre

Para mim Jesus é um amigo com o qual sempore
posso contar em qualquer lugar, a qualquer hora.
Jesus ajuda-nos no que é preciso. Jesus é amor. Não
se pode definir numa só palavra, pois Jesus é maior
do que elas. O amor de Jesus é incondicional.
Silvia G
Comunidade Cristã Abril 2018

Cardeal Lehmann
(16.05.1936-11.03.2018)

Não podemos esquecer
quem ao longo de tantos anos
nos acompanhou
- um testemunho pessoal Nestes dias, a poucos passos da semana santa 2018, num luto que a fé
cristã transfigura, a nossa diocese dá graças a Deus pela vida e pelo
empenhamento do Cardeal Karl Lehmann, que foi bispo de Mainz ao longo
de 33 anos. Acção de graças é também a nossa atitude, como comunidade
católica de língua portuguesa em Offenbach. Damos graças a Deus por
termos conhecido e tido Karl Lehmann como bispo. Ele visitou a nossa
comunidade em 1985, nos primeiros anos do seu ministério de pastor
diocesano. E estava a par da nossa vida e das nossas dificuldades, das
nossas preocupações e anseios. Em breves encontros pessoais, perguntava
e interessava-se pelo “andamento” da comunidade.
Interessava-se por nós bem como por todas as comunidades de língua
estrangeira da sua Diocese, comunidades cuja existência ele apoiava e cuja
razão de ser ele sublinhava como teólogo e pastor. Nas suas tomadas de
posição a nível da Conferência Episcopal (da qual foi presidente 1987-2008),
ele defendia a necessidade de manter e mesmo aprofundar a pastoral das
comunidades migrantes (enquanto outros bispos diocesanos cortavam e
reduziam). Nas suas intervenções a nível da sociedade, K. Lehmann não
perdia a ocasião de advertir para os perigos do nacionalismo e de apelar à
abertura da sociedade para com os diferentes, estrangeiros, refugiados.
Pessoalmente, guardo do Cardeal Lehmann recordações profundas,
gravadas no coração. Ainda tive a sorte de o ter como professor de teologia
no curso de formação para assistente pastoral em 1984-1985. Foi ele quem
em 1987 me deu a “missio” (“missão”) e me enviou para este trabalho de
“Pastoralreferent” (Assistente Pastoral) da sua diocese. Ao longo dos anos,
fui recebendo dos responsáveis diocesanos diferentes cargos e encargos,
muitas vezes em documentos assinados por ele. Guardo dele não uma
imagem só, mas um álbum de imagens rico e diversificado, feito de
encontros com ele, celebrações a que ele presidiu, homilias e conferências
suas que ouvi, assembleias e reuniões a nível diocesano que ele orientou. E
isto ao longo de 33 anos! Não o poderei esquecer!
Joaquim Nunes
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à procura da palavra
Jesus Cristo
convite de Deus à vida
feita de novos recomeços !

De Jesus Cristo
vem-nos o convite
a aceitar a própria condição de estarmos perdidos,
a recebermos a promessa do perdão
e a viver com os nossos próprios limites.
É para as pessoas uma graça
o sentir-se livres da loucura da pseudo-inocência,
da aparência da perfeição
e da pretensão de saber tudo
sobre o futuro da história,
para poder ser pessoas que falham,
capazes de conversão,
que podem sempre corrigir os seus planos
e começar de novo.
A questão do sentido da vida é uma mentira
se ao ser humano
é recusada a graça de um recomeço.
Cardeal Lehmann
(1991)
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MISEREOR : já mudaste o mundo, hoje!?
- colecta no ofertório das missas para a MISEREOR ! Vamos partilhar com
generosidade a favor das vítimas da pobreza e da destruição do meio
ambiente!
Este ano a campanha da Misereor tem como tema: “Já mudaste o mundo
hoje?” e chama a nossa atenção especial para a Índia.

Já mudaste o
mundo, hoje?!
Ou: já deste o teu
contributo
para mudar o
mundo?
MARIENTHAL 2018
No dia 13 de maio propomos à comunidade uma viagem organizada a
Marienthal, em autocarro. Os conselhos paroquiais apoiam, de forma a que
todos possam participar. Teremos um autocarro que sai de Offenbach e
passa por Kalbach e Kelsterbach (50 pessoas). Pedimos a todos os
interessados para se inscreverem quanto antes!

SERENATA DE FADOS DE COIMBRA
com um grupo de estudantes de medicina do Porto
na segunda-feira de páscoa (02 de Abril), às 18:00 h. no nosso centro
comunitário (“Missão”)
Patrocínios
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 Offenbach

O próximo
número da

Comunidade
Cristã
sai a
12 de Maio 2018

Tiragem deste mês: 400 ex.
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A todas as nossas leitoras e leitores,
a toda a Comunidade,
a todas as cristãs e cristãos
de língua portuguesa
desejamos
uma

Santa Páscoa
na alegria de Cristo Ressuscitado !

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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