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Celebrar a fé  

 

 

 
 
Abril 2017  
 
 02.04. Primeiro domingo do mês – Quaresma V 

Missa em Ober-Eschbach: 12:00 h     I     Offenbach: 15:00 h 
 
09.04. Segundo domingo do mês  - Domingo de Ramos 
Missa em Nieder-Eschbach às 11:30 h I Offenbach: 15:00 h I 
Lollar: 17:30  h   
  
15.04. Vigília Pascal Kelsterbach 18:30 h ( igreja de Herz Jesu)    I 
Offenbach, às 21:00 h (no centro comunitário) 
 
16.04. Domingo de Páscoa: Missa solene de Páscoa em Nieder-
Eschbach às 11:30 h 
 
23.04. Quarto domingo do mês: domingo da integração. 
Somos convidados a tomar parte nas eucaristias da paróquia onde 
vivemos. 
 
30.04. Quinto domingo do mês – Páscoa III 
Missa em Harheim: 12:00 h     I     Offenbach: 15:00 h 
 

Horário das celebrações na Semana Santa, ver p. 7 

 
Maio 2017 
 07.05. Primeiro domingo – Páscoa IV 
 Missa em Ober-Eschbach  12:00 h   I Offenbach  15:00 h I 
 Lollar 17:30h  

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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este mês 

TOME NOTA 
das seguintes 
datas e alterações 

Domingo de 
Ramos 
e domingo de  
Páscoa 
missa em  
NIEDER- 
ESCHBACH  
às 11.30 h 

13 de maio 
(sábado) 
Encontro de todas 
as comunidades 
em Harheim 
- missa às 20:00 h 
- seguida de 
procissão de velas 
em louvor de N. 
Sra. de Fátima 

21 de maio 
Festa da  
1ª comunhão e 
profissão de fé 
em Harheim, 11:00 

h. 

 

 

BOAS FESTAS ! BOA PÁSCOA  ! 
 

A Páscoa aí está! Entre nós, temos o costume de 
desejar uns  aos outros “boas festas de páscoa!” ou 

simplesmente “Páscoa feliz” (Frohe Ostern, em 
alemão...). E está bem: a Páscoa é a grande festa dos 
cristãos, e, ao desejar “boas festas!”, desejamos que 

ela seja vivida com a alegria que merece,  na fé que 
lhe dá sentido... Na Grécia, e talvez noutros países 

ortodoxos, a saudação corrente, que chega mesmo 
aos noticiários da TV, vai mais longe e é mais concreta 

ainda, em termos de fé: 
“Cristo ressuscitou, felicidades!”, diz quem saúda. E a 

resposa que se dá é esta: “Ressuscitou 
verdadeiramente, felicidades para muitos anos!” 

Apresentamos neste número o nosso calendário de 
celebrações pascais. É um convite a celebrar na fé 

estes dias de festa, que, sem a fé que os gerou, são 
feriados como tantos outros. Infelizmente, para 

muitos, mesmo dizendo-se cristãos, há apenas 
feriados. Mas a Páscoa cristã é mais que uns dias de 

feriados; é a festa da morte e ressurreição  de Jesus, é 
o centro à volta do qual gira a nossa fé...  

Aqui fica o convite: venha celebrar a Páscoa ! 

Neste sentido, desejamos a todos os nossos leitores, 
a todas as cristãs e cristãos de língua portuguesa, 

 a toda a comunidade  
BOAS FESTAS DE PÁSCOA,  

na alegria de Cristo Ressuscitado ! 
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A nossa comunidade 
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR  

 
 

 
ABRIL 2017 
 
01 Sábado – Encontro de catequese mensal para as crianças do grupo 
 de iniciação às 15:00 h, Offenbach 
03 Abril – Via Sacra dos jovens de Offenbach, 18:00 h St Konrad 
 
05 Quarta – Saída do grupo de acólitos mais velhos de Harheim 
 
06 Quinta - Oração à maneira de Taizé, Offenbach, St. Paul,19:00 h 
 
07 Sexta – Leitura da Bíblia na quaresma em Harheim, 20:00 h 
 
08 Sábado – Celebração do sacramento da Reconciliação para as 
 crianças da primeira comunhão e profissão de fé em Harheim, 
 15:00 h.  
 Grupo da profissão de fé: 17:00 h 
 
09 Domingo – Encontro de casais jovens na quaresma no centro 

comunitário (“missão”) às 09:00 h. 
 - participação do Grupo Nova Terra na missa em Offenbach. 
 

Horário das celebrações na Semana Santa, ver p. 7 

 
30 Domingo – quinto domingo do mês – Missa em Harheim às 12:00 
 h (animada pelo Grupo Coral Asas de Vidro) e em Offenbach às 
 15:00 h  

 
MAIO 2017 
 
05 sexta – Encontro de acólitos às 18:30 h em Harheim  
  
05 sexta - Encontro de leitura da Bíblia as 20 h em Harheim 
 
06 Sábado – Encontro de catequese mensal para as crianças do grupo 
 de iniciação às 15:00 h Offenbach 
06 Sábado – Recitação do terço em Offenbach, às 18:00 h 
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07 Domingo – Missa (segundo o plano normal) em Ober-Eschbach 
 12:00 h, em Offenbach (animada pelo Grupo Coral Asas de 
 Vidro), 15:00 h e em Lollar 17:30 h 
 
13 Sábado – Missa para todas as comunidades às 20:00 h em 
 Harheim, seguida de procissão e louvor a Nossa Senhora
 de Fátima ! 
 

 
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 
 
Terminou o curso de alemão (que decorreu desde outubro). Os 
que agora terminaram 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 meados de Abril (a seguir à Páscoa) 
 

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/Ober-Eschbach às 18:00 h 
  Catequese  a primeira comunhão/profissão de fé Harheim às 
17:00 h 
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Pessoas  

e factos 

 
 
 

* Baptismo.  
Foi baptizado Leandro Rafael 
Martinho Gonçalves, filho de 
Paulo Jorge da Silva Gonçalves e 
Ana Maria da Silva Martinho 
Gonçalves, em St. Elisabeth, 
Ober-Eschbach, a 25.02.2017. 
Alegramo-nos com este novo 
membro da nossa comunidade e 
damos os parabéns aos seus 
pais.  
 

* RECENSEAMENTO DA 
PRÁTICA DOMINICAL 
No segundo domingo de março,  
realizou-se em toda a Alemanha o  
recenseamento da prática 

dominical (contagem das pessoas 
nas missas de domingo). 
Nas nossas comunidades 
contámos: 
Ober-Eschbach : 86 pessoas 
Offenbach: 64 pessoas 
Lollar (1º domingo): 18 pessoas 
Kelsterbach(3º domingo): 21 
pessoas  
Total: 189 pessoas 

 
* Almoço de solidariedade 
No passado dia 26.03. 
organizámos na nossa 
comunidade o almoço de 
solidariedade a favor da Misereor. 
Participaram 56 pessoas (da 
nossa comunidade e da 
comunidade de St. Paul).  
A partilha do almoço junta-se à 
colecta pascal que vamos 
realiizar nas nossas comunidades 
no domingo de ramos e na 
Páscoa.  
 

 

 
 
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  
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SEMANA SANTA  E PÁSCOA 2017 
 

 
 

09.04. Domingo de Ramos 
             Missa com bênção dos ramos em Nieder-Eschbach  
                                        às 11:30 h;  

em Offenbach às 15:00 h  Lollar 17:30 h 
13.04.  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  ! 

 
14.04. 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 
 
15.04. Sábado Santo – Vigília Pascal: Celebração da    
 Ressurreição.  

* Kelsterbach 18:30 h ( igreja de Herz Jesu)   Offenbach, 
às 21:00 h, na “Missão” (Marienstr. 38). 

 
16.04. DOMINGO DE PÁSCOA 

Missa solene de Páscoa em Nieder-Eschbach 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 
 

 
 

Páscoa:  
“Ver”  
Jesus  
ressuscitado  
na sua  
comunidade  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Páscoa:  
“Ver” Jesus ressuscitado na sua comunidade 

O Evangelho de Mateus apresenta a ressurreição como uma 
experiência de fé que se baseia em indícios que se podem 
“ver”. Dos relatos dos quatro evangelhos sobre a 
ressurreição,  Mateus é o que mais utiliza o verbo “ver”, 
como que a convidar os seus leitores a ver também, a abrir 
os olhos para perceber o que aconteceu com este Jesus, 
anunciador do Reino dos céus, e agora confirmado por Deus 
como um Messias glorioso. 

As mulheres vão “ver” o sepulcro e “vêem” o sepulcro vazio 
Passado o sábado, as mulheres vão ao túmulo de Jesus, 
entretanto lacrado e vigiado (tradição de Mateus), para “ver” 
ou “visitar” o túmulo.  Para as mulheres, como para todos os 
amigos de Jesus, a memória de Jesus era para conservar. E 
faziam-no na forma  e segundo os costumes que são 
habituais a todas as grandes culturas: os cemitérios, os 
túmulos, os jazigos, cuidados e zelados, testemunham que 
alguém mantém viva a memória daqueles cujos restos 
mortais ali repousam.  Mas, aqui, um anjo do Senhor convida 
a ver de outra maneira: “vinde ver o lugar onde ele jazia” (Mt 
28,6)...  “Ele não está aqui!”  Vinde ver o lugar, mas um lugar 
vazio! Um lugar-testemunha pela ausência! O “Crucificado” 
não está no meio dos mortos. O túmulo vazio não é prova, 
mas é indício: é convite a “ver” mais longe, a ver com os 
olhos da fé no vazio das provas humanas... 

Vai à vossa frente a caminho da Galileia: lá O vereis! 
O anjo convida as mulheres a ir participar aos outros 
discípulos a notícia do sepulcro vazio. Mas não os convida a 
vir também ver. O testemunho das mulheres é para ser 
acreditado! Na fé das primeiras testemunhas se baseia a 
nossa fé. Convida-os sim a por-se a caminho, a não ficar 
parados, a ir outra vez para a Galileia: “Ele” precede-os!...  
Quem quiser ver Jesus, o Ressuscitado, tem de procurá-lo lá 
onde Ele anunciou o Evangelho do Reino.  Na Galileia, há  
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que procurar os frutos da semente que Jesus, bom semeador, 
lançou à Terra; na Galileia, há que sentir a força do grão de 
mostarda, há que saborear o pão novo levedado pelo fermento 
do Reino – para retomarmos as imagens das parábolas de 
Mateus (capítulo 13).  

Na Galileia, tudo começou, na Galileia tudo vai continuar, agora 
com a certeza de que Jesus de Nazaré é mesmo o Messias de 
Deus. Os discípulos, a Igreja, anunciam-no! 

Ao mesmo tempo, é triste ver como os discípulos de Jesus e os 
responsáveis do judaísmo se afastam uns dos outros cada vez 
mais. O evangelho de Mateus dá-nos conta disso numa 
representação única entre os três sinópticos: os “sumos 
sacerdotes”, responsáveis por um tipo de liturgia e de lei 
religiosa que não libertava, antes oprimia, e que não era de 
modo nenhum a religião dos profetas de Israel mas sim uma 
corrente religiosa à volta do Templo de Jerusalém, esses 
responsáveis fazem tudo para encerrar Jesus no “sepulcro”. 
Conseguem que ele seja guardado. Perturbados com a notícia 
de que o sepulcro estava “vazio”, resolveram lançar uma 
campanha de descrédito dos seus discípulos, acusando-os de 
terem inventado a “ressurreição”. Eles não “viram” em Jesus de 
Nazaré o Messias que esperavam. Eles assustaram-se com a 
alegria com que os pobres e os simples o acolheram. Agora, 
recusam-se a “ver” os sinais de que Ele vive: o evangelho 
continua a ser anunciado; os pobres e os simples de todas as 
Galileias do mundo alegram-se com o anúncio do amor de Deus 
e das bem-aventuranças  do Reino e aderem ( são baptizados 
em nome do “Pai, Filho e Espírito Santo”, Mt 28,19) 

Mateus convida a sua comunidade, composta na sua maioria 
por cristãos de origem judaica, a “ver” na ressurreição de Jesus 
a grande intervenção de Deus na sua história. Convida-nos hoje 
a nós, cristãos,  a ver nela o fundamento da nossa fé e da nossa 
confiança no Reino dos Céus que Jesus veio semear no mundo 
(na “Galileia”), assim como o nosso baptismo assenta no poder 
do ressuscitado: somos baptizados na morte e testemunhas da 
sua ressurreição !                                 jn 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Páscoa:  
“Ver”  
Jesus  
ressuscitado  
na sua  
comunidade 
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 à procura da palavra 
 
 
Páscoa de páscoas ! 
 
 
 
Deus, Páscoa de páscoas, 
Deus da nossa noite do coração, 
do deserto que nos paralisa sem visões de água 
ou rumores de gente ou história, 
dá-nos a coragem de avançarmos pela água adentro 
porque vais à frente do nosso medo 
e a profecia que visa a justiça nos precede. 
 
Transforma a parte do nosso dia a dia 
feita de medo e de cansaço e de impiedade, 
transforma a nossa fuga em festa iluminada! 
 
Qua a tua Palavra nos intime e mova 
a nascer de ti cada dia 
Deus que ven do futuro e passaste a morte glorioso. 
 
É a Ti que cantamos, 
na comunhão do Espírito criador, 
e é a tua bênção que invocamos, 
Pai, Filho e Espírito Santo. 
 
José Augusto Mourão 
Vazio Verde  
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Sociedade              

Cidadania 

 

 

1. A Europa não pode falhar 
Se todos aqueles para quem a Europa é importante e que até têm ganho 
com ela não se tornarem mais ativos e votarem nas eleições, a União 
Europeia poderá implodir  (...). A sobrevivência da Europa está em jogo. 
2. A ameaça à paz. A União Europeia era e é sobretudo uma união para 
assegurar a paz. A Paz exige que a Europa permaneça forte. 
3. Nós somos responsáveis ... a Europa precisa absolutamente de toda a 
gente.  
4. Seja pró-ativo e vote. Dê o seu voto aos partidos a favor da Europa.  
5. Os Direitos fundamentais e o Estado de Direito são invioláveis 
A liberdade individual, a justiça e o Estado de direito devem ser 
preservados em toda a Europa. (...) 
6. As liberdades Europeias fundamentais não são negociáveis.(...) Só com a 
preservação total das liberdades fundamentais se pode garantir um 
contínuo assegurar dos direitos e deveres.  
7. Reformas são necessárias. A Europa tem de ser preservada para que 
possa ser melhorada.  
8. Leve a desconfiança a sério. A União Europeia não é egoísta. O seu 
objetivo é encontrar soluções para problemas, que são genuinamente 
importantes para todos. 9. Diversidade e qualidades comuns . A 
diversidade dentro da Europa é fantástica. Ajudar a preservar as 
identidades nacionais e regionais deve ser o programa Europeu. Há tanta 
coisa que nos une como Europeus. A diversidade e as qualidades comuns 
não são uma contradição, e ninguém precisa decidir entre uma identidade 
regional, nacional e Europeia.  
10. Todos nós podemos, e devemos fazer parte dela  
Pulse of Europe (Pulso da Europa) é uma iniciativa social para preservar a 
Europa – à parte de partidos ou religiões. Todos os que aceitam o ideal 
Europeu podem fazer parte disto. O pulso Europeu precisa ser sentido 
outra vez. 

Pulse of Europe: 
o que está em jogo 
Domingo a domingo, de cidade em cidade, há 
milhares de pessoas a sair à rua, para defender a 
democracia e a unidade europeia. Vale a pena 
conhecer. Aqui reproduymos os pontos do seu 
manifesto. Texto completo em 
http.//pulseofeurope.eu 
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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 

i3 

Cristãos do Oriente e do Ocidente 
Roma e Constantinopla: a grande divisão 
 
Depois das grandes contendas teológicas dos primeiros séculos do 
cristianismo (que foram sendo resolvidas nos grandes concílios ecuménicos 
(Niceia ano 325; Efeso, 431,  e Calcedónia, 451), os cristãos pareciam ter 
encontrado uma unidade que em termos doutrinais se fixava no Credo 
(aquele que ainda hoje rezamos, na sua forma mais longa) e em termos 
estrutura se baseava em 5 grandes patriarcados (Jerusalém, Roma, 
Constantinopla, Alexandria e Antioquia) dos quais dependiam as dioceses, 
cujo número aumentava cada vez mais. Os patriarcas eram títulos de honra 
por serem bispos de dioceses centrais. O de Bispo de Roma teve desde o 
princípio um lugar especial por ser a sede de Pedro. A unidade dos cristãos 
era também apoiada pela autoridade do império romano, cujos 
imperadores se tinham convertido ao cristianismo (Constantino foi o 
primeiro, no ano 313, e no ano 325 o cristianismo passava a ser religião 
oficial do império).  A divisão do império romano em dois (com sedes em 
Roma e em Constantinopla) veio desafiar a unidade da Igreja. Será que a 
Igreja iria continuar a ser una, mesmo se dependente de 2 impérios 
diferentes?! Em Roma e no ocidente, a língua dominante na liturgia passou 
a ser o latim. No Oriente, continuava a celebrar-se e a ler-se a Bíblia em 
grego...   
 
O longo processo que conduziu à separação (“cisma”) 
A queda do império romano do ocidente, com a invasão de Roma pelos 
povos ditos “bárbaros” do norte da Europa, gerou um vazio político... o 
bispo de Roma foi assumindo mais e mais responsabilidades políticas. 
Passou a ser o “papa” e não mais um patriarca ao lado dos outros. Esta 
evolução não podia deixar de criar tensões. E criou!   
Este processo de afastamento  e de mal-estar entre o oriente e o ocidente 
cristão foi-se agravando ao longo dos séculos. Ora eram polémicas mais de  
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carácter teológico (como a famosa disputa sobre a relação do Espírito Santo 
com o Pai e o Filho), ora de carácter político-eclesiástico (o reconhecimento 
do primado do papa sobre os patriarcas, de modo especial sobre o de 
Constantinopla, uma vez que os outros foram perdendo a sua importância 
ao longo dos tempos). Muitas vezes o conflito era  claramente entre os 
novos poderes políticos do ocidente e os imperadores romanos do 
oriente... Esta luta por domínio de territórios agravou-se com as primeiras 
cruzadas. Em 1204, os “cruzados” do ocidente assaltaram e pilharam a 
cidade de Constantinopla (mais tarde chamada Bizâncio, hoje Istambul).  
Tudo isso levou ao chamado do Oriente. Tradicionalmente, refere-se como 
data o ano de 1054, ano em que o delegado do papa e o patriarca de 
Constantinopla se “excomungaram” mutuamente. Mesmo sem data certa,   
a divisão dos cristãos era um facto. A todos os níveis: na hierarquia, na 
liturgia, na teologia, na oração. Os do ocidente passaram a chamar-se 
católicos; os do oriente, ortodoxos.  
 
A ortodoxia  : os cristãos na grande tradição do oriente. 
A Igreja ortodoxa define-se a partir de um grande número de Igrejas locais, 
com uma autonomia total no que diz respeito à hierarquia, procurando 
manter uma unidade na fé (teologia) e na liturgia.  Há actualmente 14 
igrejas autónomas, como por ex., a Igreja ortodoxa grega, a igreja ortodoxa 
russa, a igreja ortodoxa romena, a igreja ortodoxa sérvia...   A maior parte 
celebra a missa e os outros sacramentos segundo o “rito bizantino”.  
Ao nível mundial, cerca de 270 milhões de cristãos pertencem a Igrejas 
ortodoxas.  
 
O dificil processo de reconciliação    
O concílio Vaticano II manifestou a disposição da Igreja católica para uma 
abertura imediata à tradição otodoxa, dada a grande proximidade a nível 
teológico. A Igreja católica reconhece a validade de todos os sacramentos 
celebrados pelas igrejas ortodoxas.  Em 1964, o papa Paulo VI e o patriarca 
Atenágoras anularam a excomunhão mútua do passado. Os últimos papas e 
o actual manifestaram abertura para uma revisão do lugar do Bispo de 
Roma (“Papa”) numa unidade reconciliada entre as igrejas dos antigos 
patriarcados...  
Mas onde a separação ganhou raízes, e raízes muito antigas,  também a 
aproximação e o conhecimento mútuo vão demorar. Importante é 
caminhar unidos e no mesmo sentido, até à unidade plena.                                           
                                                                                                                                     jn 
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Sabores    

& saberes 
 
Um petisco para a Páscoa ! 

Perna de Borrego assada 
com mostarda  
(para uma família: 10 pessoas)  

 

Ingredientes: 1 perna de 

borrego inteira;3 colheres de 

sopa de mostarda em grão; 4 

dentes de alho; 1 raminho de 

alecrim, 1 de orégãos frescos 

e 1 de tomilho; sal, pimenta e 
azeite q.b.  

Modo de Preparação: 
Coloque a perna numa assadeira. 
Pique as ervas e junte-lhes a 

mostarda, o alho picado e o sal e 
a pimenta e misture tudo. Barre 
a perna de borrego com o 
preparado anterior. Regue com 
azeite. Leve ao forno (pré-

aquecido) a 150º C durante 

cerca de 3 horas ou até a carne 
atingir os 82ºC (no caso de ter 
um termómetro) e ficar 
douradinha.  
Acompanhe com batatas 
assadas. 

A Comunidade Europeia 
fez 60 anos ! 
A  25.03. passaram 60 anos 
sobre o Acordo de Roma que 
comprometia numa “comunidade” 
económica os 6 primeiros 
membros da actual Comunidade 
europeia (28 países-membro, dos 
quais o Reino Unido está em vias 
de sair).  

Em declaração conjunta, as 
Igrejas católica e evangélica na 
Alemanha publicaram um 
comunicado apelando à unidade 
da Europa, contra todo o tipo de 
dificuldades. 
“Continuamos a ter esperança na 
Europa! A comemoração dos 60 
anos da fundação da comunidade 
económica europeia e do sucesso 
que ela trouxe no sentido de paz 
e de unidade devem animar-nos a 
nós cristãos a um posicionamento 
a favor da Europa. Queremos tirar 
mais partido da presença das 
comunidades locais e dos muitos 
contactos ecuménicos na Europa 
para apoiar o intercâmbio entre as 
pessoas e fazer gestos de 
unidade europeia”, diz o 
comunicado.  

 
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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Mais que decoração... 

Nestes dias de Páscoa, os supermercados enchem-se de ovos de 
todas as cores, de coelhinhos de chocolate... E toda a gente compra, 
porque é Páscoa. Mas que tem o coelhinho a ver com a Páscoa, ou os 
ovos, ou as amêndoas? Aqui vai uma breve explicação para as 
crianças...  
  

 

O cordeiro 

Segundo a Bíblia, o povo de Israel 
celebrava a sua Páscoa, comendo um 
cordeiro ou um cabrito...   
Os cristãos herdaram este costume. 
Jesus recebe mesmo o título de 
“cordeiro pascal” (que morre, dá a 
vida) por nós.... 

O ovo 

 
No ovo esconde-se vida... do 
ovo sai vida nova.  
Por isso, os cristãos usam o 
símbolo do ovo para dizer que 
na Páscoa de Jesus se esconde 
vida nova...  

 

 

 

A lebre / o coelhinho 
 
De todos os animais, a lebre é símbolode 
fertilidade, por ser dos animais que se 
reproduzem mais facilmente...  As 
coelhinhas têm muitos filhos. 
Na Páscoa, os cristãos celebram a vida de  
Deus que se dá em abundância e se 

reproduz. 
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Páscoa!  

no sol beijando o dia 
no dia de um novo acordar 
no despertar de uma certeza 
na certeza de amar 
no entusiasmo sem motivo 
no motivo de cantar 
na segurança de um amigo 
na amizade de aguentar 
Páscoa ! 
 
num evangelho de contrastes 
no contraste de um amor 
no paradoxo da vida 
numa vida com sabor 
no andar em frente sem medo 
sem o medo de perder 
porque é perdendo que se ganha 
que se volta a renascer 
Páscoa ! 
 
numa semente enterrada 
na terra já semeada 
no fermento oferecido ao pão 
no pão que se faz partilha 
na esperança grávida de dia 
na certeza da alegria 
Páscoa ! 
                                            jn 
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