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Celebrar a fé  

 

Plano das missas nas nossas comunidades para este mês: 
 

Abril 2019 

 

07.04. Primeiro domingo do mês.  5º  da  quaresma  B 

Missa em Offenbach 09:30 h e Ober-Eschbach 11:30 h. 
 

14.04. Domingo de Ramos 
Offenbach: 9:30 h  Nieder-Eschbach: 11:30  h  Lollar 16:00 h 

 

18.04. Quinta-feira Santa. Participamos nas celebraö#oes das 

comunidades onde vivemos. Em Offenbach, missa em conjunto com a 

comunidade de St. Paul às 19:00 h  

  

19.04. Sexta-feira Santa. Celebração da Paixão de Jesus 

Em Nieder-Erlenbach 15:00 h e em Offenbach 17:30 h 
  

20.04. Vigília Pascal 

Missa de Páscoa em Kelsterbach (St Markus) às 18:00 h 

Vigília Pascal em Offenbach (na Missão) às 21:00 h 

 

 21.04. Domingo de Páscoa  

Missa festiva da Páscoa em Nieder-Eschbach 11:30  h 

 

   28.04. Quarto domingo do mês. Domingo de integração. 

Participamos nas celebrações de domingo de pascoela nas paróquias 

onde vivemos.     

 
   

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 – Deuille la Barre Str. 2 – 60437 Ffm 

 

Imagem da capa: ícone copta I Taizé I  
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este mês 

TOME NOTA 
 
 
 

 

 

 

 

 

Domingo  
de Ramos 
e  
Domingo 
de Páscoa: 
missa em  
Nieder-
Eschbach 
às 11:30 h ! 

                                       

“ELE” CAMINHA CONNOSCO 

A Ressurreição de Jesus foi uma experiência decisiva na 
fé dos discípulos:  essas mulheres e esses homens que 

conheceram em vida Jesus de Nazaré, que se 
entusiasmaram pelo seu evangelho já na Galileia ou nos 

muitos encontros nas aldeias e encruzilhadas da 
Palestina, que deixaram tudo para o seguir, que o 
acompanharam até Jerusalém, não poderiam ter 

continuado a falar dele nem a confessar ou professar a 
sua ligação a ele, se tudo tivesse terminado naquela 

tarde de sexta-feira, na colina do Gólgota, onde os 
romanos crucificavam  rebeldes e os criminosos. 

A ressurreição foi uma experiência da sua fé e  continua 
a ser uma experiência da nossa fé.  

Não podemos provar nada nem há nada para provar. Há 
tudo para acreditar e testemunhar!  

Que queremos dizer quando dizemos, cantamos e 
professamos que Jesus ressuscitou?  

Queremos afirmar que o seu Evangelho continua a ser o 
melhor que Deus tem para nos dizer. Queremos 

testemunhar que a sua maneira de viver e de morrer 
nos dá forças para viver e para morrer.  Que Ele 

caminha connosco, nos caminhos da nossa vida e pelas 
encruzilhadas do mundo, aquecendo o nosso coração 

como outrora aos discípulos de Emaús, explicando-nos o 
seu Evangelho, partilhando connosco o Seu Pão. Que Ele 

vive, na sua Igreja, no coração de todos os que 
acreditam, e, glorioso, ao lado de Deus, a quem Ele 

tratava por “paizinho”, numa proximidade e confiança 
inultrapassável.  

Não era possível que este Deus o deixasse ficar na 
morte! Ele vive! Boa Páscoa da Ressurreição!    
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A nossa comunidade 
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR  

 
 

ABRIL 2019 
 
03 Quarta – Encontro de leitura da Bíblia na Quaresma, Offenbach, 
 Centro Comunitário (Missão)19:00 h 
04 Quinta – Oração à maneira de Taizé, 18:45 h St Paul 
 - Assembleia de cristãos de Offenbach com a presença do 
 Bispo Dr. Peter Kohlgraf, 19:30 h, Mariensaal 
05 Sexta - Encontro de jovens crismados na Quaresma, em Harheim  
           18 h. Tema: Crisma, um ano depois – Que é o crisma  para 
 mim? 

- Encontro de leitura da Bíblia na Quaresma, Harheim 20 h  
06 Sábado – Encontro para crianças do ano de iniciação:   

15:00 em Offenbach; 16:30 h em Harheim 
07 Domingo – Encontro de casais jovens na Quaresma, Offenbach, 
            17:30 h  
10 Quarta – Encontro de leitura da Bíblia na Quaresma, Offenbach, 
 Centro Comunitário (Missão)19:00 h 
11 Quinta – Oração à maneira de Taizé, 19:00 h St Paul 
  
12 Sexta – Via Sacra em Offenbach, St. Paul, 18:30 h  
 
12 Sexta - Encontro de leitura da Bíblia na Quaresma, Harheim  20:00 h   
16 Terça – Celebração da Páscoa judaica para os participantes nos  
encontros de leitura da Bíblia 
19 Sexta – Via Sacra das crianças às 10:30 h na Igreja de St. Peter, 
 Offenbach  
 

Horário das celebrações da semana santa e páscoa:  ver página ao lado 

 
MAIO 2019 
 
04 Sábado – recitação do terço no Centro comunitário (Missão), 
 Offenbach, 18:00 h 
11 Sábado – Missa e procissão em honra de N. Sra de Fátima em 
 Harheim, 20:00 h.  
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Círio Pascal 

visita a nossa casa  

e as nossas famílias. 

 

No tempo pascal – do 

domingo de Páscoa ao 

Pentecostes – o Círio 

Pascal vai de casa em 

casa, levando-nos o 

anúncio da alegria de 

Cristo Ressuscitado. 

 

Se o tem recebido nos 

últimos anos, vai 

continuar a receber.  

Se não recebeu e quer 

receber, contacte-nos! 

 

SEMANA SANTA 2019 
SEMANA SANTA  E PÁSCOA 2017 
14.04. Domingo de Ramos 
Missa com bênção dos ramos em 
Offenbach às 09:30 h; em Nieder-
Eschbach às 11:30 h e em Lollar 16:00 h 

 
18.04.  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  ! 
 
19.04. Sexta-feira Santa:  
* Via Sacra das crianças e famílias às 
10:30 h in St Peter Offenbach, em 
conjunto com St. Paul e St. Marien 
 
* Celebração da Paixão e Morte de 
Jesus em Nieder-Erlenbach, às 15:00 h  
 Antes e a seguir: confissões 
* Celebração da Paixão e Morte de 
Jesus em Offenbach, S. Paulo, às 17:30 
h. A seguir: confissões 

 
20.04. Sábado Santo – Vigília Pascal: 
Celebração da Ressurreição.  
* Kelsterbach 18:30 h  (Herz Jesu)  

e Offenbach, às 21:00 h, na “Missão” 
 
21.04. DOMINGO DE PÁSCOA  
Missa solene de Páscoa em Nieder-Eschbach às 11:30 h 
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Pessoas  

e factos 

 
* Faleceu  António Manuel 
Almeida, a 24.03.2019, em 
Portugal, com 89 anos de idade. 
Era pai de Gorete Almeida 
Quinta e Orlindo Almeida. Ele 
mesmo viveu muitos anos com a 
família em Frankfurt.  
À família em luto as nossas con- 
dolências e a nossa solidariedade 
na oração.   
 
* A 15.03.2019 celebrámos o 15º 
aniversário da morte do padre 
Dr. Francisico Cabral. Um grupo 
de mais de 40 pessoas juntou-se 
na missão para o recordar nas 
imagens, nos seus textos e nas 
recordações pessoais que cada 
um guarda dele. Foi publicado um 
pequeno caderno intitulado : 
“Francisco Cabral, uma vida – 
uma paixão” com textos  inéditos 
seus.  

* Oficina de arte: Pinta o teu 
azulejo. A 23.03. onze pessoas 
participaram num “workshop”  
artítistico de pintura de azulejo. 
Em breve anunciaremos a 
exposição dos trabalhos e outros 
azulejos a realizar  nas instalações 
da “missão”.  

* FESTIVAL DE FOLCLORE  
EM OFFENBACH 
O rancho Folclórico de Santa 
Marta de Offenbach está a 
organizar um festival de folclore, 
que vai ter lugar em Muelheim, 
Willy-Brandt-Halle, no dia 13.04., 
a partir das 16:00h  
 

Contagem da prática dominical 
 
No domingo 17.02. realizou-se o 
recensemento da prática 
dominical. Na nossa comunidade 
contámos nas eucaristias desse 
domingo: 
Offenbach – 60 pessoas 
Harheim – 58 pessoas

_________________________________ 
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: 
*   Padre Carlos Figueiredo – 0176 72937486   
*   Joaquim Nunes – Assistente pastoral – 0176 12539038  
* ou a paróquia onde vive (da qual somos também membros!) 



Comunidade Cristã abril  2019 06 

Vida das comunidades 
 

MISEREOR : campanha quaresmal para Moçambique 
 
A nossa colecta anual para a Misereor deste ano toma um rosto mais 
concreto: a Misereor vai ao encontro do nosso pedido e garante que toda 
a nossa partilha quaresmal/pascal se destinará a apoiar as vítimas do 
ciclone Idai, que afectou sobretudo a cidade da Beira. Moçambique, que 
já por si é um dos países mais pobres do mundo, precisa de toda a ajuda.  
Vamos ser generosos na nossa colecta de Domingo de Ramos e domingo de 
Páscoa! 
 

  

Ciclone  
devasta  

a cidade da Beira 
 

Vamos ser 
solidários! 

 
foto: caritas internacional  

 

MARIENTHAL 2019 
 

No dia 02 de junho 2019 será a peregrinação das comunidades portuguesas 
da região a Marienthal. Propomos também este ano uma viagem 
organizada, de autocarro. Os conselhos paroquiais apoiam, de forma a que 
todos possam participar. Pedimos a todos os interessados para se 
inscreverem quanto antes! 
  

Gestos  de solidariedade  
As crianças da profissão de fé de Harheim organizaram uma campanha de 
recolha de fundos para apoiar a construção de uma biblioteca de escola em 
Moçambique e juntaram 452 €! Parabéns por esta iniciativa! 
No próximo número, publicaremos um testemunho do grupo.  
A todos o nosso OBRIGADO !  
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Tema 
 

 
 

A caminho 
com 
Jesus 
Ressuscitado 
 

O Pai Misericordioso 

Jesus conta a parábola do Pai misericordioso e outras duas que 
antecedem a esta, com a intenção de fazer justiça à fama de 
Deus (ou má fama), que ao longo dos tempos foi distorcida pela 
religião e por aqueles que interpretavam as Escrituras. Não é por 
acaso que S. Lucas, na introdução deste tema, deixa claro a quem  
se dirige esta parábola: aos fariseus e escribas que estavam 
incomodados (murmuravam) com o jeito de Jesus acolher os 
pobres e pecadores. Para eles, Jesus não poderia ter vindo da 
parte de Deus, porque segundo  as suas interpretações das 
Escrituras e das leis, essa gente que era acolhida e acompanhava 
Jesus, era “gente de má fama”, isto é, gente que a religião já 
tinha posto fora do seu convívio, por ser considerada pecadora e 
colaboradora com o sistema opressor romano (cobradores de 
imposto...). Para eles Deus  era  “exigente, cobrador do 
cumprimento das leis, ele castiga quem não as segue e não as 
cumprem fielmente...” . 

Mas Jesus deixa claro que eles estão enganados. Deus é, ao 
contrário, um Pai que ama os seus filhos de maneira demasiada, 
do ponto de vista humano. Mesmo que os filhos cheguem ao 
ponto de Lhe virar as costas, Ele não desiste. Ele fica a esperar a 
volta dos filhos. E quando voltam, são acolhidos de maneira 
incondicional, com o amor que é próprio deste Pai. O Papa 
Francisco diz a respeito desta parábola: “o filho reconhece que 
errou, pede perdão... mas as  suas palavras se dissolvem diante 
do perdão do Pai. O abraço e o beijo de seu Pai o faz entender 
que ele nunca deixou de ser considerado filho, apesar de tudo” 

Tratamento amoroso e semelhante é dado pelo Pai ao filho mais 
velho na parábola,  que, ao perceber o comportamento 
“daquele, que esteve sempre com Ele”, mas agora apresenta um 
sentimento um tanto duro e fechado no acolhimento do irmão 
mais novo. O Pai, saindo, vai também  ao encontro deste filho, 
ouve suas queixas e convida-o a tomar parte na festa. Portanto, 
o rosto de Deus que Jesus  nos  vem trazer é de um Pai amoroso 
e cheio de misericórdia. Não importa se nos identificamos com o 
filho mais novo ou com  o filho mais velho desta parábola. O que 
importa é termos a certeza que o Deus em  que acreditamos, é 
como um Pai que está a nossa espera para nos acolher com os 
braços abertos e ainda nos faz uma festa. Por isso, sempre vale a 
pena voltar para casa do Pai.                               CF  
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A caminho com Jesus Ressuscitado 
 
Os evangelhos sinópticos – Mateus, Marcos e Lucas – 
ordenam aquilo que nos transmitem de Jesus de uma forma 
geográfica: tudo começa na Galileia, onde Jesus terá 
passado a grande parte da sua “vida pública”, segue-se uma 
vaigem para Jerusalém, onde dá a sua vidae aparentemente 
tudo termina.  S. Lucas, que segue  este esquema, valoriza 
de forma extraordinária o caminho para Jerusalém (ao qual 
dedica 10 capítulos num total de 24!). O “caminho” adquire 
um valor teológico, o valor de uma espiritualidade: ser 
cristão é seguir Jesus, é fazer caminho com ele, é segui-lo 
para “Jerusalém” (com tudo o que esta cidade simboliza!), é 
aprender com Ele a encontrar as pessoas ao longo deste 
caminho; é entrar com ele em casa de Marta e de Maria, 
mas também na casa de um fariseu, mais observador que 
amigo, ou em casa de um Zaqueu, o colaborador do odiado 
império romano e por isso excluído. Ao longo deste 
caminho, Jesus vai mostrar em gestos e e parábolas o Deus 
de misericódia e do amor ao enfrentar os represeantes de 
uma religião legalista que se opõem a este “Deus de 
pardão”... 
Os discípulos vão com ele, Jesus fala-lhes da exigência deste 
caminho, prepara-os para aquilo que os espera em 
Jerusalém, e eles seguem-no sem perceber muito bem 
porquê Jesus insiste tanto na sua paixão! É o caminho para 
Jerusalém... que somos hoje convidados a fazer pelos 
caminhos do nosso mundo. 
Mas ao caminho para Jerusalém Lucas acrescenta o caminho 
de Emaús. Na tarde daquele dia, o terceiro depois da morte 
de Jesus, 2 discípulos voltam de Jerusalém, desanimados e 
tristes... É aí que Jesus Ressuscitado os encontra e os 
acompanha, caminhando com eles, abrindo-lhes os olhos da 
fé e aquecendo-lhes o coração, para fazer renascer neles a 
vida e a fé, a esperança e a alegria. Afinal, ELE vive e tudo 
tem sentido,  ELE vive e caminha connosco,  ELE vive e a 
história avança como história de salvação! 
O caminho para Jerusalém é,  para nós cristãos,  caminho de 
ida e volta !  É a nossa vida, é caminho de Páscoa!         Jn  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A caminho 
com 

Jesus 
Ressuscitado 
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 à procura da palavra 
   

 

 

 
 

Jesus e um amigo 
 
De braço sobre os ombros 

Jesus faz sentir o “peso” da sua amizade 
Eu estou aqui e vou contigo 

 
A luz do Ressuscitado 

ambos envolve na fé que tudo ilumina 
e de cabeça levantada e olhar bem aberto 

avançam no caminho enfrentam o futuro 

- o teu caminho é o meu caminho 
na tua luz eu tenho a luz 

 
Nas mãos do Ressuscitado 

o Evangelho, a Boa nova do amor de Deus 

que os dois levam consigo para todos os encontros 
- em meu nome e em Teu nome 

em nome daquele que me envia  e vai comigo 
pra Galileia do mundo pra Galileida da vida 

 

Ele o Ressuscitado 
faz de de ti e faz de mim amigos 

discípulos, testemunhas e caminheiros de Emaús 
           

               jn 
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 Igreja  
no mundo  
Texto completo em  
w2.vatican.va 

 
 

A CORAGEM DE ARRISCAR  PELA 
PROMESSA DE DEUS Mensagem do Papa 

Francisco  para o Dia Mundial de oração pelas 
pelas vocações (11-12.05.2019).   

 

Sendo assim, a chamada do Senhor não é uma ingerência de Deus na nossa 
liberdade; não é uma «jaula» ou um peso que nos é colocado às costas. 
Pelo contrário, é a iniciativa amorosa com que Deus vem ao nosso encontro 
e nos convida a entrar num grande projeto, do qual nos quer tornar partici-
pantes, apresentando-nos o horizonte dum mar mais amplo e duma pesca 
superabundante. 
Com efeito, o desejo de Deus é que a nossa vida não se torne prisioneira do 
banal, não se deixe arrastar por inércia nos hábitos de todos os dias, nem 
permaneça inerte perante aquelas opções que lhe poderiam dar 
significado. O Senhor não quer que nos resignemos a viver o dia a dia, 
pensando que afinal de contas não há nada por que valha a pena 
comprometer-se apaixonadamente e apagando a inquietação interior de 
procurar novas rotas para a nossa navegação. 
Penso, antes de mais nada, na chamada à vida cristã, que todos recebemos 
com o Batismo e que nos lembra como a nossa vida não é fruto do acaso, 
mas uma dádiva a filhos amados pelo Senhor, reunidos na grande família da 
Igreja. É precisamente na comunidade eclesial que nasce e se desenvolve a 
existência cristã, sobretudo por meio da Liturgia que nos introduz na escuta 
da Palavra de Deus e na graça dos Sacramentos; é nela que somos, desde 
tenra idade, iniciados na arte da oração e na partilha fraterna.  
Depois, a vida cristã encontra a sua expressão naquelas opções que, 
enquanto conferem uma direção concreta à nossa navegação, contribuem 
também para o crescimento do Reino de Deus na sociedade. Penso na 
opção de se casar em Cristo e formar uma família, bem como nas outras 
vocações ligadas ao mundo do trabalho e das profissões, no compromisso 
no campo da caridade e da solidariedade, nas responsabilidades sociais e 
políticas, etc. No encontro com o Senhor, alguém pode sentir o fascínio 
duma chamada à vida consagrada ou ao sacerdócio ordenado. Trata-se 
duma descoberta que entusiasma e, ao mesmo tempo, assusta, sentindo-se 
chamado a tornar-se «pescador de homens» no barco da Igreja através 
duma oferta total de si mesmo e do compromisso dum serviço fiel ao 
Evangelho e aos irmãos.  Neste Dia, unimo-nos em oração pedindo ao 
Senhor que nos faça descobrir o seu projeto de amor para a nossa vida, e 
que nos dê a coragem de arriscar no caminho que Ele, desde sempre, 
pensou para nós.  
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Aqui 
e  agora 
 

1989 – 1993: uma comunidade em idade adulta   
 
Olhando para trás e desfolhando a “comunidade cristã” destes anos nos 
finais da década de 80 e começo dos anos 1990, fica-se com a impressão de 
que,  por essa altura,  a comunidade atingia a sua idade adulta. Em meados 
de 1988, um acontecimento dava início a este novo período: a celebração 
do crisma com D. Manuel da Silva Martins, primeiro bispo de Setúbal. O 
número de crismados falava por si: 87 pessoas, na sua maioria jovens a 
partir dos 15 anos. A passagem do D. Manuel foi ocasião de uma verdadeira 
“confirmação” da comunidade na linha pastoral por que se vinha 
enveredando, caracterizada por uma vida de fé empenhada na sociedade, 
pela procura de um equilíbrio entre fé e vida. Pastoral comunitária é 
sempre pastoral social, se tiver em conta as pessoas na sua totalidade, 
também como cidadãos e cidadãs num mundo concreto, neste caso, a 
imigração.  
D. Manuel, conhecido pelas suas posições proféticas e de pastoral social, 
confirmava-nos neste caminho. Nessa primeira visita, plantou uma tília, que 
hoje ocupa lugar de destaque no pátio da “missão” e a tília foi oferecida 
pela cidade de Offenbach... Ele voltaria mais vezes e, de cada vez, fazia um 
gesto que ficou: a bênção da imagem de N. Senhora, a que ele chamou 
Nossa Senhora da Porta, foi um deles. 
 
Com o crisma, acentuava-se também a pastoral de jovens na comunidade. 
Só o calendário do mês de fevereiro 1989 dá conta de uma série de 
actividades destinadas a jovens: - curso de inglês para jovens; meditação 
dos jovens; retiro para jovens de todas as comunidades; encontro de jovens 
em Harheim; grupo de teatro... 
 
Mas as actividades para os adultos multiplicam-se também. Para ficar ainda 
pela Comunidade Cristã referente à quaresma 1989 (fevereiro), 
encontramos a referência e o anúncio das seguintes actividades: encontros 

40 anos de vida de 
comunidade: 
mês a mês 
a história  
da comunidade 
em períodos de 
5 de anos    (3) 
 

 

40 

anos 

35 

Comunidade Católica 

Portuguesa de Offenbach 

    
“Comunidade Cristã” 
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de leitura da Bíblia, encontros de revisão de vida, encontros de casais, fim 
de semana de formação, curso de alemão... 
A 11/12.03.198, a Comunidade lançava-se na experiência e na 
espiritualidade da Acção Católica. Um numeroso grupo participou num 
encontro de formação em Estrasburgo, dirigido pela Acção Católica 
francesa. Nasciam os grupos de revisão de vida em Offenbach e Ober-
Eschbach. 
 
A 13 de Junho 1991, celebrávamos pela primeira vez a Festa de Santo 
António, em conjunto as comunidades católicas de língua materna em 
Offenbach. “Santo António: um santo que une os povos da Europa”, era o 
tema. Alguns anos mais tarde, foi criada a “medalha de santo António” 
(“Antoniuspreis”), com a qual as comunidades homenageiam alguém pelo 
seu empenhamento ao serviço de uma sociedade intercultural. 
As actividades vão-se repetindo, a comunidade faz a sua rodagem. A 
“comunidade cristã” vai dando conta dos baptismos, dos casamentos, das 
partidas e das chegadas.  Em 1991, chegava à comunidade o Paulo Pereira, 
para fazer o curso de assistente pastoral (que actualmente exerce na 
diocese de Limburgo). É o ritmo da vida. “Celebrar, conviver, festejar!” era 
o tema do 2º dia de todas as comunidades, em Ober-Eschbach (1991). Uma 
boa imagem de uma comunidade em idade adulta! 
 

Celebração do Crisma na comunidade aos longo destes 40 anos 
 

Ano Local Celebrante Número de 
crismados 

1980   72 

1982   31 

1988 Offenbach D. Manuel Martins (Setúbal) 87 

1992 Offenbach D. Manuel Martins (Setúbal) 91 

1996 Offenbach Bispos F.  Eisenbach (Mainz) 66 

2002 Harheim D. Manuel Martins (Setúbal) 41 

2006 Offenbach D. Manuel Felício (Guarda) 68 

2010 Harheim Cónego J. Nabbelfeld (Mainz) 50 

2015 Offenbach CónegoD.  Giebelmann (Mainz) 50 

2018 Offenbach Bispo Peter Kohgraf (Mainz) 31 

Total   587 
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disto    
& daquilo 

ANTÓNIO GUTERRES 

vai receber o Karlspreis 2019. 
O Secretário Geral das Nações 
Unidas vai receber a distinção e 
condecoração da cidade de 
Aachen que tem por fim honrar 
pessoas que se empenham pela 
unidade da Europa e pela 
afirmação dos valores e 
objectivos da cultura europeia. 
Trata-se de uma condecoração de 
grande prestígio, e, entre os 
titulares que receberam em anos 
anteriores esta condecoração, 
contam-se pessoas como François 
Mitterrand, Helmut Kohl (1988), 
Frère Roger de Taizé (1989), 
Vaclav Havel (1991), João Paulo II 
(2004), Angela Merkel (2008) e 
Emanuel Macron (2018). 
 

SOS pelos insectos 

A nível mundial, os cientistas 
constatam a extinção de muitas 
espécies de insectos. Em termos 
de quantidade, calcula-se que a 
diminuição dos insectos no nosso 
planeta está a diminuir em 2,5% 
ao ano. Muitas espécies estão em 
vias de extinção. A principal causa 
estaria na expansão agrícola 
intensa e no uso massiço de   

pesticidas.  
Mesmo se muitos deles 
incomodam, há que proteger os 
insectos! (Fonte: SZ 12.2.2019)  

UM NOVO JORNAL 
DIGITAL surgiu em Portugal.  

Em princípios de Janeiro foi 
lançado em Portugal o jornal “7 
Margens”, atento à cultura huma-
nista e especializado em religião e 
espiritualidade.  Entre os 
colaboradores deste projecto 
está Joaquim Nunes. Dê uma 
olhadela em  
www.setemargens.com 

FADO AO CENTRO 
EM OFFENBACH 

No sábado, dia 06.04., o grupo de 
fados de Coimbra “Fado ao Cen-
tro”, estará em Offenbach, no 
Capitólio. 
Bilhetes  (a partir de 28 €) esgota-
dos? Se tem interesse, não deixe 
de informar-se!  

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 

Tiragem deste mês: 400 ex. 
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rir  

faz bem 

Cabelo em pé 
No barbeiro: 
- O senhor,  a cortar o cabelo, 
conta histórias de por os cabelos 
em pé! 
- É que me facilita imenso o 
trabalho... 
 
Acertar contas 
Um condutor a 200 Km/h bate 
numa árvore. Uns segundos 
depois encontra-se todo 
esfrangalhado ao pé de S. 
Pedro. 
- Que deseja,  assim tão 
enraivecido? 
- Diga-me onde está S. Cristó-
vão que tenho de acertar contas 
com ele! 
 
Ser pai 
Um amigo conta ao outro: 
- Acabo de ser pai! 
- Parabéns! E a tua mulher como 
está? 
- Até agora está bem, mas 
quando souber vamos ver como 
fica... 
 
Soldado 
Um rapazito passou com o seu 
burro na frente de um quartel. 
Um soldado malicioso pergun-
ta: 

- Olha lá porque levas o teu 
irmão atado? 
- Para impedir que ele entre aí e 
se torne soldado... 
 
Briga de casal 
O casal briga. 
- Casaste comigo só por saberes 
que eu tinha muito dinheiro! 
- Enganas-te, é muito diferente, 
casei contigo por saber que eu 
não tinha absolutamente  
nenhum! 
 
Funeral  
Um senhor  entra muito agitado 
num escritório e pergunta ao 
chefe: - Sou o tio do António, 
posso por favor falar com ele 
uns minutos. É muito urgente! 
- Não pode ser, ele pediu hoje 
licença para ir ao seu funeral! 
- Ah! É verdade, já nem me 
lembrava disso... 
 
Doente 
Um homem muito preguiçoso 
diz à esposa: - Querida, esta 
noite sonhei que tinha arranjado 
emprego! 
- Então é por isso que acordaste 
com esse ar de doente? 

 

 
 
 
 
 

 

Cada um vê mal ou bem, 

conforme os olhos que tem. 

                      provérbio popular 
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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 

Páscoa 
feliz 

na alegria e na paz 
 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 
 

http://www.portugiesische-gemeinde.de/

