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Celebrar a fé
Plano das missas nas nossas comunidades para este mês:

Setembro 2021
05.09. Primeiro domingo do mês – XXIII Domingo Comum B
Offenbach: 09:30 h - Harheim: 12:00 h
12.09. Segundo domingo do mês XXIV Domingo Comum B
Offenbach: 09:30 h - Harheim: 10:30 h(Quinta do Sr. Schmitt junto
com a comunidade alema)
19.09. Terceiro domingo do mês - XXV Domingo Comum B
Offenbach: 09:30 h - Harheim: 12:00 h - Kelsterbach: 16:00 h.
26.09. Quarto domingo do mês – XXVI Domingo comum B.
Domingo da integração. Somos convidados a participar nas
eucaristias das paróquias onde vivemos

Outubro 2021
03.10. Primeiro domingo do mês - XXVII Domingo comum B.
Offenbach: 09:30 h - Harheim: 12:00 h
10.10. Segundo domingo do mês XXVII Domingo Comum B
Offenbach: 09:30 h - Harheim: 12:30 h
17.10. Terceiro domingo do mês - XXIX Domingo Comum B
Offenbach: 09:30 h - Harheim: 12:00 h - Kelsterbach: 16:00 h.
24.10. Quarto domingo do mês – XXX Domingo comum B
Domingo da integração. Somos convidados a participar nas
eucaristias das paróquias onde vivemos
31.10. Quinto domingo do mês - XXXI Domingo Comum B
Offenbach: 09:30 h - Harheim: 12:00 h

Imagem da capa: www.interkulturelle-woche.de
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A nossa comunidade
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR

Novembro 2021
07.11. Primeiro domingo do mês - XXXII Domingo Comum B.
Offenbach: 09:30 h - Harheim: 12:00 h – Lollar: 16 h
14.11. Segundo domingo do mês XXIII Domingo Comum B
Offenbach: 09:30 h - Harheim: 12:30 h
21.11. Terceiro domingo do mês - XXXIV Domingo Comum B
Cristo rei do Universo
Offenbach: 09:30 h - Harheim: 12:00 h - Kelsterbach: 16:00 h.
24.10. Quarto domingo do mês – I Domingo do Advento C
Domingo da integração. Somos convidados a participar nas
eucaristias das paróquias onde vivemos

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:
* Padre Carlos Figueiredo – 0176 72937486
* ou a paróquia onde vive (da qual somos também membros!)
Contacto do escritório consular em Hattersheim: 06190 9753490
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
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Vida das comunidades
Celebração da Crisma em 2022
Conforme anunciado, iremos celebrar o Crisma na nossa Comunidade
no outono de 2022 (outubro ou novembro). Os jovens que fizeram a
primeira comunhão e caminhada de catequese na nossa comunidade
já foram contactados. Todos os outros, jovens e adultos, devem
increver-se até
19 de setembro. Reunião com todos os interessados: sábado,
25.09.2021 (14:30 h em Harheim; 17:30 h em Offenbach).

Mês do Rosário
Outubro, o mês do santo rosário, é um convite a fim de que, a cada
novo dia, possamos refletir sobre os mistérios de Cristo,
acompanhando na meditação e no silêncio da oração contemplativa,
o nascimento e a infância de nosso Redentor, a Sua vida pública, Sua
Paixão e Morte e, finalmente, a glória de Sua Ressurreição. Com esse
propósito, nossa Comunidade oferece um momento semanal, no mès
de outubro para a recitação do terço: aos sábados, às 18 horas na
sala da Missão, em Offenbach.

Mudança no horário das missas em Harheim
Depois de fazer consulta nas celebrações em Harheim, foi decidido
que o horário das missas passará, a partir de setembro de 2021 das
11:30h, para às 12:00h. Enquanto as celebrações da missas nos
primeiros e segundos domingos do mês continuarem a ser celebradas
em Harheim, no segundo domingo a missa será às 12:30 horas.
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Igreja na Alemanha

Nova etapa do
caminho
sinodal...

Depois do confinamento, o
Caminho Sinodal volta a reunirse para mais uma sessão sinodal
em forma presencial.
Já há documentos na fase final
de redacção a ser discutidos
pelos delegados

Depois de uma fase difícil, devido á situação levantada pelo virus Sars-cov
19, que obrigou à realização de conferências e debates por video, o
“Caminho Sinodal” vai entrar numa nova fase, com a a realização de uma
nova assembleia presencial a ter lugar em Frankfurt de 30 de setembro a 2
de outubro 2021.
Os diferentes grupos de trabalho – designados por “forum” – apresentarão
os seus trabalhos, em parte sob a forma de documentos bem elaborados.
Durante este período de confinamento muitos foram os que deram o seu
tempo à redacção desses documentos, com base nas tomadas de posição
de muitos participantes que puderam exprimir-se mesmo nas conferências
via internet.
Os 4 grupos de trabalho dedicam-se a quatro grandes temas deste caminho
sinodal: poder e partilha do poder na Igreja; celibato e vida actual dos
padres; vida em relação – a moral sexual da Igreja; participação das
mulheres nos serviços e ministérios da Igreja.
Espera-se que sobre todos os temas os 230 participantes possam
manifestar um voto claro, que servirá de orientação clara para aplicação na
Igreja alemã pelos bispos, cada um na sua diocese, ou, em temas da
competência da Igreja universal, a ser encaminhados para Roma como voto
da Igreja na Alemanha.
Dos 230 delegados ao Caminho Sinodal fazem parte todos os bispos
alemães (68), os delegados das dioceses, os representantes das ordens
religiosas, dos grupos e movimentos, bem como alguns peritos e
professores de teologia. O caminho sinodal está a ser seguido com muito
interesse por todo o mundo. O próprio papa avançou com a ideia de que
toda a Igreja devia percorrer um “caminho sinodal”.
A sessão do caminho sinodal em Frankfurt pode ser seguida em live-stream.
Os textos e documentos podem encontrar-se em synodalerweg.de.
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A abertura é possível !
um convite à reflexão
e participação
na Semana Intercultural 2021
A semana intercultural deste ano propõe como tema a “abertura é
possível” – “offengeht” .
Abertura?! Mas não tem sido de abertura que vimos falando todos os
anos, a propósito dos diversos aspectos e temas da nossa sociedade
que queremos seja intercultural?!
Sem dúvida: nunca haveremos de ter esgotado este tema
precisamente porque ele é um tema fundamental, um tema-raiz, um
tema-base de toda a reflexão, de todas as exigências, de todas as
práticas e de todas as iniciativas que neste empenhamento por uma
sociedade intercultural se possam assumir.
Certo é que as sociedades no seu conjunto, bem como as instituições
e grupos que a constituem, maiorias e minorias, tanto avançam como
recuam nesta abertura. Uma política tanto pode ser hoje uma política
de abertura como pode deixar de o ser. A abertura não é um dado
adquirido e garantido de uma vez para sempre. A abertura é uma
maneira de estar e de se empenhar que exige uma procura
permanente, exige um esforço constante e uma atenção continuada,
para enfrentar novas situações e saber reagir com “abertura”; para
analisar novos desafios, politicos, sociais, culturais, sem se assustar
com eles... Para se manter aberto, mesmo quando tudo parece
convidar a recuar, a construir muros ou a “fechar” portas e
fronteiras...
Os partidos populistas que têm surgido e se afirmam como portavozes de percentagens de eleitores impressionantemente elevadas
(como é o caso do “Chega” em Portugal ou o “AfD” na Alemanha)
sabem que podem ganhar votos se agitarem a bandeira do medo e se
apresentarem ao eleitorado mal informado ou inseguro com
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propostas políticas de recuo e de negação da abertura que na Europa
fazia e faz parte dos nossos valores democráticos. Não os comove as
imagens de desespero de gente que quer deixar o Afeganistão para
salvar a vida, como também continuam a não se deixar comover
pelas imagens dos milhares de pessoas que se metem ao mar em
“cascas de nozes” e em barcos de recreio para atingir a Europa.
Nestes dias, na Alemanha que foi uma das principais potências
militares presentes no Afeganistão, ouvem-se sobretudo as vozes dos
que semeiam o medo de que venha a repetir-se a situação criada
pelo milhão de refugiados que em 2014 entraram na Alemanha....
A própria União Europeia está bloqueada por alguns dos seus
estados-membros que defendem que a prioridade número 1 não
deve ser a de salvar as vidas dos refugiados, mas sim a de controlar
(leia-se “fechar”) as fronteiras exteriores da Europa...
Também entre nós, migrantes, também nas nossas comunidades
constituídas na sua maioria de pessoas da terceira e quarta geração,
se nota esta tendência a “fechar-se” a estes problemas globais, a
uma perda de sensibilidade para os grandes problemas sociais do
nosso mundo tão marcado pelas guerras, pelas desigualdades, pelos
desiquilíbrios; a um desvalorizar das razões e situações que levam as
pessoas a deixar a sua terra e a por-se em fuga. Será que
continuaremos a ver a urgência de manter esta abertura
fundamental que se baseia nos direitos humanos e, para nós cristãos,
na visão bíblica do mundo, da criação e de cada ser humano?
Sem dúvida, a abertura em si não resolve os problemas mas sem
abertura não nos iremos empenhar na procura de soluções. A
abertura em si não é um “não te rales” nem indiferença. A abertura é
interesse pelo outro. É disponibilidade para ouvir e dialogar. É
convite à partilha mútua.
A Semana intercultural deste ano, a decorrer de 13.09. a 03.10.,
convida a cada um de nós a manter-nos como pessoas abertas,
contribundo assim para sociedades abertas e interculturais, num
mundo há lugar para todos, porque o mundo a todos pertence !
jn
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Dia Mundial das Missões
24 de outubro 2021

“Não nos cansemos
de fazer o bem”
(S. Paulo, Gal 6,9)

A “missão” e as “missões”
Todos os anos a Igreja nos convida a rezar, a celebrar e a dedicar um
domingo ao tema das “missões”. As “missões” têm a ver connosco, porque
toda a Igreja tem de ser missionária. As “missões” (como forma específica
de missão) lembram a todos os cristãos a necessidade de não esquecer que
a Igreja nasceu da “missão”, isto é do envio que o próprio Jesus fez aos
seus discípulos, ou, se quisermos ainda, do encargo que o próprio Deus deu
a Abraão de ser um povo não fechado em si mesmo mas para ser “fonte de
bênçãos” para todos os povos da Terra. A Igreja nasceu da missão e vive
para a missão, não vive para si mesma. É uma Igreja “em saída”, “saideira”,
como gosta de dizer o Papa Francisco. Uma Igreja que perdesse a
consciência desta missão perdia o sentido do porquê da sua existência.
Jesus veio para anunciar o Reino de Deus, - o sonho de Deus para o mundo,
um mundo que há-de recuperar os traços do Seu plano criador. E a Igreja
está ao serviço deste anúncio do “Reino”, continuando a fazer dele uma
proposta para todos os povos e para todas as pessoas. Assim, neste sentido
teológico alargado, mas que é o primeiro e mais fundamental, cada
comunidade é uma “missão”. Cada cristão, cada cristã, um missionário,
uma missionária.
Neste sentido, todo o mundo é “terra da missão”, é lugar para anunciar o
Evangelho. As nossas scociedades europeias, que pareciam ou eram tidas
por “sociedades cristãs”, são hoje, mais que nunca, “terra de missão”...
Igreja nas “missões”: testemunho de solidariedade e de fraternidade
Mas, neste “dia mundial da missões”, é desejado que a nossa atenção se
volte para as “missões” no sentido tradicional e restrito da palavra. As
“missões” designam formas de presença de Igreja lá onde ela ainda não
está completamente “implantada”, “entre os povos ou grupos que ainda
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não crêem em Cristo” (Concílio Vaticano II, AG 6). Todos crescemos com
esta imagem de “missões”: missionários em África, na Ásia ou mesmo no
Brasil, construindo Igrejas e capelas, ou mesmo celebrando debaixo de
tendas, em imagens que sugeriam – e ainda o fazem – a carência e o
respectivo pedido da nossa ajuda. A verdade é que nunca se tratou apenas
de construir Igrejas: havia hospitais, escolas, centros comunitários, muito a
fazer... De facto, em terras de “missão”, a Igreja tem sempre muito a fazer,
não só para “pregar o Evangelho” e baptizar mas também para ajudar no
“desenvolvimento” das pessoas, das comunidades e dos povos onde ela
chega, com os seus missionários. O Concílio, reflectindo esta actividade,
confirmou a necessidade desta forma de presença baseada no testemunho,
numa actividade aberta a todos (tantos aos que aderem à fé cristã, como a
todos os outros), no sentido da promoção da dignidade humana e da
solidariedade a que a Igreja está comprometida pelo Evangelho.
Há muito que fazer ainda hoje, em muitos lugares do mundo à volta e para
além da “Igreja” ou da “capela” que se constrói. Há muito esforço a fazer
para entrar com respeito no coração das diferentes culturas e aí semear as
sementes do Evangelho, tendo o cuidado de não exportar os conceitos
culturais do “missionário” ou da “missionária”. Nem sempre a actividade
missionária respeitou a identidade cultural dos povos. Nem sempre se
colocou em primeiro lugar o anúncio do evangelho do amor de Deus para
com cada criatura. Muitas vezes tratava-se de “educar” e de “implantar” os
nossos valores culturais e conceitos morais, os nossos modelos europeus de
Igreja...
“Não nos cansemos de fazer o bem”...
Há muito que fazer e os testemunhos que nos chegam do espírito novo que
anima e das novas formas de actividade missionária da Igreja um pouco por
todo o mundo asseguram-nos que os cristãos e os missionários cristãos
fazem um trabalho importante ao serviço dos mais pobres, dos sem-voz e
dos sem-vez, dos esquecidos do mundo. Muitas vezes eles estão lá onde as
organizações internacionais não chegam ou não estão interessadas. Eles
estão lá, antes, no meio e depois das crises e catástrofes que “atraem” os
meios de comunicação social. Eles estão lá, sem que muito se fale deles,
numa presença discreta e solidária com as populações locais. Eles estão lá,
e não se cansam de fazer o bem. E para isso precisam do nosso apoio, da
nossa partilha. O dia mundial das missões é também, por tudo isso, um
apelo à solidartiedade e à partillha!
jn
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à procura da palavra
Pai santo e amado,
vosso Filho Jesus ensinou-nos
que nos Céus se esparge uma grande alegria
quando alguém que estava perdido é reencontrado,
quando alguém que estava excluído,
rejeitado ou descartado é reinserido no nosso nós,
que assim se torna cada vez maior.
Pedimo-Vos que concedais
a todos os discípulos de Jesus
e a todas as pessoas de boa vontade
a graça de cumprirem a vossa vontade no mundo.
Abençoai todo o gesto de acolhimento e assistência
que repõe a pessoa que estiver em exílio
no “nós” da comunidade e da Igreja,
para que a nossa terra possa tornar-se,
tal como Vós a criastes,
a Casa comum de todos os irmãos e irmãs.
Amém.

(Papa Francisco
Mensagem para o 107º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado a ser
celebrado a 26 de setembro de 2021)
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Rir
faz bem
No hospital
- Onde está o João? Internado no hospital. - Não
pode ser. Ainda hoje o vi num
baile de Carnaval com uma
super loira. - Pois é! A mulher
dele também viu!
Pesadelo
- Tive um pesadelo horrível!
Sonhei que estava a comer
esparguete! - E o que é que
tem?! - Não consigo achar o
fio da minha sapatilha.
A correr
- Olha lá! Onde é que vais a
correr com tanta pressa. Deixa-me, tenho que tentar
impedir que dois gajos andem
à porrada! - Oh pá! Quem
são? - O Zé, que já ali vem... E
eu!
A ratoeira
Uma senhora entra numa
drogaria da província e pede: Uma ratoeira, se faz favor.
Mas depressa. Tenho de
apanhar o comboio. O
empregado muito calmo: Assim tão grande não temos.

No hospício, o doido, sentado
num banquinho, segura uma
vara de pescar mergulhada
num balde de água. O médico
passa e pergunta: - O que
você está pescando? - Otários,
doutor. - Já pegou algum? - O
senhor é o quinto!
Num asilo: - Digam o que
entendem por objecto
transparente. Levanta-se um
doido: - É um objecto através
do qual se pode ver! - Muito
bem! Dê-me um exemplo de
um objecto transparente... - O
buraco da fechadura!
Andava um maluco com uma
escova de dentes amarrada
por um cordel pelos corredores
de um manicómio. Cruza um
enfermeiro que lhe diz: - Então
pá? A passear o cão? - Oh Sr.
Enfermeiro, sinceramente! Não
vê que isto é uma escova de
dentes, não é um cão ? Depois
eu é que sou doido! - Diz o
maluco, e vai-se embora.
Passado um bocado, vira-se
para trás e diz: - Anda Boby
que já conseguimos enganar
mais um!
Internet:
https://www.anedotas.rir.com.pt

Não se deve despir um
santo para vestir outro.
provérbio popular
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Como cristãs e cristãos de diferentes confissões
testemunhamos em conjunto: “Deus não nos condeceu
um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de
bom senso” (2 Tim 1,7).
Esta frase bíblica encoraja-nos a empenhar-nos nos
processos sociais com confiança e estima. Não nos
reconheçam na exclusão e espírito fechado, na
desvalorização e arrogância! Em vez disso, somos
chamados, nós cristãs e cristãos, a fazer-nos ao caminho
com todas as pessoas de boa vontade por um “nós” cada
vez mais alargado.
Quem alimenta ressentimentos e volta as pessoas umas
contra as outras, não entendeu a mensagem cristã.
O lugar dos cristãos é ao lado de todos os que são vítimas
de ódio e violência. Por isso, as Igrejas na Alemanha
opõem-se a todas as formas de ódio ou de xenofobia.
Nós apostamos na solidariedade no amor ao próximo!
Declaração conjunta das Igrejas na Alemanha (Católica, Evangélica e
Ortodoxa) para a Semana Intercultural 2021

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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