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Celebrar a fé
Maio 2015
02.05. Sábado
Missa festiva do Crisma em Offenbach, 15:00 h
03.05. Primeiro domingo
Lollar: 17:30 h
09.05. Sábado
Harheim: Missa vespertina às 20 h
seguida de procissão em honra de N. Sra de Fátima
10.05. Segundo Domingo
Offenbach: 15:00 h
14.05. Ascensão
Offenbach: Missa em conjunto com as paróquias do centro da cidade,
às 11:00 h em St. Peter (Berlinerstr. 270)
17.05. Terceiro domingo
Missa em Marienthal para todas as comunidades: 12:00 h
24.05. Quarto domingo. FESTA DO PENTECOSTES.
Harheim: 12:00 h
Offenbach: 15:00 h
31.05. Quinto domingo
Harheim: 12:00 h Offenbach: 15:00 h
Junho 2015
04.06. Festa do Corpo de Deus
Offenbach: 9:30 h com todas as paróquias da cidade
Ober-Eschbach: 14:00 h com a comunidade local

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
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este mês
CRISMA
PENTECOSTES NA NOSSA COMUNIDADE
Foi realmente uma grande celebração na nossa comunidade
esta do dia 2 de Maio.
50 jovens, entre os 14 e os 19 anos de idade,
propuseram-se confirmar a sua fé
e ser crismados no Espírito de Deus
que nos marca como cristãos para a vida,
fazendo de nós testemunhas do Evangelho no meio do mundo.
Crisma é sempre Pentecostes.
As imagens da Bíblia sobre a descida do Espírito são sugestivas:
“Derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade.

Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão,
os vossos anciãos terão sonhos e os vossos jovens terão visões.
Também sobre servos e servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito.”
(Profeta Joel, que lemos na celebração).
Num mundo marcado pelo pragmatismo,
por uma realidade que parece que não muda,
por uma história que parece não avançar,
acreditamos que o Espírito de Deus, infundido sobre estes jovens,
os capacita para sonhar um mundo diferente e, sonhado em conjunto com
muitos, o sonho pode tornar-se realidade.
Acreditando no Espírito de Deus:
Ele pode ajudar-nos a tornar possível o impossível.
No livro dos Actos, o Pentecostes
é descrito como descida do Espírito em forma de fogo e de vento,
sobre cada um / cada uma e sobre todos os discípulos.
O fogo que entusiasma – em alemão: “be-geistert”,
o vento que move e faz avançar.
O fogo que faz arder por este Deus que arde sem destruir
e é como o sopro que nos faz viver!
Que este Pentecostes, que este ano celebrámos de forma especial,
a começar com o Crisma, faça “arder!” e mover a nossa comunidade!
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A nossa comunidade
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR

Maio 2015
02 Sábado - Celebração do Crisma de 50 jovens da nossa
comunidade. Às 15:00 h em St. Paul Offenbach
03 Domingo – Missa em Lollar às 17:00 h.
Nas outras comunidades (Offenbach e Ober-Eschbach) não há missa
em língua portuguesa , uma vez que temos a missa vespertina de
sábado em Offenbach (Crisma).

07 Quinta – Oração à maneira de Taizé, 19:00, St Paul Offenbach
09 Sábado - Encontro mensal de crianças em idade escolar, em
Offenbach, às 15:00 h
09 Sábado – Recitação do terço, no Centro Comunitário ( “missão”),
Offenbach, às 18:30 h
09 Sábado
Missa vespertina em Harheim às 20 h., seguida de Procissão
de velas em honra de Nª Sra. de Fátima pelas ruas de
Harheim
10 Domingo – Missa em Offenbach, às 15:00 h. Dia da Mãe.
12 Terça – Reunião do Conselho Paroquial de Offenbach, 19:30 h
14 Quinta-feira da Ascensão. Missa em Offenbach em conjunto
com as paróquias do Centro da Cidade na Igreja de St. Peter,
às 11:00 h. seguida de convívio. São convidados de modo
especial os crismados!
16 Sábado – Recitação do terço no Centro Comunitário ( “missão”),
Offenbach, às 18:30 h
17 Domingo – Peregrinação a Marienthal das comunidades
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portuguesas da região. Missa em Marienthal às 12 h.
(Não há missa em Ober-Eschbach, Offenbach e Lollar!)
Viagem de autocarro a Marienthal organizada pelo Conselho
Paroquial e pelas comissões locais. Inscreva-se já! Saída ás
09:00 e regresso às 20:00 h
23 Sábado – Recitação do terço no Centro Comunitário ( “missão”),
Offenbach, às 18:30 h
23 Sábado – Convívio dos crismados em Harheim às 16:30 h
24 Domingo – FESTA DO PENTECOSTES. Missa em Harheim às
12:00 e em Offenbach às 15:00 h
30 Sábado – Recitação do terço no Centro Comunitário ( “missão”),
Offenbach, às 18:30 h
31 Domingo – Quinto domingo do mês – Missa em Harheim : 12:00h
e Offenbach: 15:00 h

Grupos regulares, com encontros a ritmo semanal:
Segundas-feiras: Grupo coral NOVA TERRA, Offenbach, às 20,30 h
Quintas-feiras: tardes de convívio dos "Reformados", na missão, a partir
das 15,30 h
Sextas-feiras: Rancho Folclórico da Missão de Offenbach, a partir das 20 h
Sábados: Catequese em Offenbach (15 h) e Harheim (16,30 h)
Sábados: Grupo Asas de Vidro (Offenbach)
Sábados: Grupo coral de Harheim/Ober-Eschbach, às 17,30 h.

Tome nota desde já:
04 de Junho – Festa do Corpo de Deus. Missa em Offenbach
(09:30 h) e em Ober-Eschbach (14:00) , em conjunto com as
paróquias locais.
07 de Junho – Festa de verão da Comunidade de Lollar, a
seguir á missa das 17:00 h (não 17:30 h !)
21 de Junho – Festa da primeira comunhão e profissão de fé,
em Harheim, às 11:30 h
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Pessoas
e factos

a celebração do Crisma na
nossa Comunidade para 50
jovens (veja lista nas páginas
mais à frente). Parabéns a
todos/as os/as crismados/as !

* Baptismo.
Foi baptizado ROUVEN LEE
DA SILVA THULL, filho de
Carina Saraiva da Silva Thull
e de Oliver Lee Thull.
No dia 19 de Abril, em
Harheim.
Bem-vindo ao Rowen Lee e
parabéns aos seus pais e
família.

* Inauguração das “antenas
consulares”. No dia 30.04.

* Crisma.

Presidida pelo prelado
Dietmar Giebelmann, vigáriogeral da nossa diocese,
realizou-se no dia 02.05. na
Igreja de S. Paulo, Offenbach,

tivemos entre nós a presença do
Secretário de Estado para as
Comunidades Portuguesas, José
Cesário; do Embaixador de
Portugal em Berlim, Luis
Sampaio, e do Cônsul de
Portugal em Stuttgart, José
Carlos Reis Arsénio, para
inaugurar a “antena consular”
para esta região de Frankfurt. A
partir de agora, estarão presentes
nas instalações da nossa
comunidade dois dias por semana
(quintas e sextas de manhã) 2
funcionárias do Consulado.

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
* Pfr. Sohns – Pároco - Offenbach - 069 800713 11
* Padre Carlos Figueiredo – 0176 72937486 (novo!)
* 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.
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ELEIÇÔES PARA O CONSELHO PAROQUIAL 2015
A 7 e 8 de Novembro vão realizar-se na nossa diocese Eleições
para o Conselho Paroquial
Começamos desde já a preparar estas eleições, procurando pessoas
abertas e dispostas a colaborar neste serviço da Comunidade. Quem
quer candidatar-se? Quem se propõe? Quem é que você propõe?!
O Conselho Paroquial é uma forma concreta de exercer a corresponsabilidade na Igreja - Povo de Deus, como o Concílio Vaticano II nos lembrou.

Refletir juntos
Comprometer-se é confrontar-se com as questões da sociedade e
da Igreja:
. que Igreja temos de ser, para estar mais próximos das pessoas?
. onde e como empenhar-se socialmente pelos outros?
. que questões é que as pessoas colocam à Igreja?

Agir juntos
O Conselho paroquial propõe-se levantar por diante muitas tarefas
da Comunidade:
. encontrar caminhos novos no trabalho com crianças e jovens
. propor uma formação de adultos com temas actuais
. organizar as festas e celebrações da comunidade
. ter presença na praça pública pela palavra e pela presença, ser
ouvido, ser visto
. ter em consideração tarefas sociais e caritativas (para os idosos, os
doentes, os necessitados, os imigrantes ou refugiados)
. ajudar a preparar celebrações litúrgicas
. apoiar a preparação para o crisma e primeira comunhão
. procurar e apoiar a cooperação com outras comunidades de língua
materna e com as paróquias locais
... e muito mais!

Votar!
GESTOS DE PARTILHA E SOLIDARIEDADE
Na celebração do crisma juntámos 605 € para os cristãos na Diáspora. A
todos o nosso OBRIGADO em nome de todos os cristãos que vivem
dispersos em minoria em tantas regiões! solidariedade!
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tema

TESTEMUNHO

Um tempo privilegiado e intensivo
Anunciar uma data de celebração de um crisma é sempre
colocar em movimento toda uma caminhada comunitária, de cujo
alcance não sei até que ponto todos os membros da comunidade
estão conscientes.

Crisma
Pentecostes
na
nossa
Comunidade

Para mim, como responsável pela organização desta caminhada,
a preparação do crisma é sempre um tempo muito intensivo:
- são os temas a propor que é necessário preparar e apresentar
de
na forma a que eles captem o interesse e motivem os
crismandos.O grande tema é sempre o CREDO – resumo das
afirmações centrais da nossa fé. Mas a forma de o apresentar e
abordar tem de tocar a sensibilidade e as questões dos jovens
do nosso tempo.
- são os momentos de intervenção e participação nas eucaristias
dominicais, de modo que a Comunidade veja nas eucaristias que
o crisma se está a preparar, e de forma que os jovens sintam
que a sua fé cresceu e continuará a crescer em contexto
comunitário.
- são as reflexões a fazer em casa... momentos de
aprofundamento pessoal e de partilha..
Mas a preparação do crisma também é tempo de preocupação.
Estou consciente de que, para muitos dos crismandos, é a última
grande oportunidade de reflectir a sua fé de forma estruturada.
Será que a sua fé cresceu e se tornou mais forte nestes meses?
É a caminhada de iniciação na fé que chega ao fim, com este
sacramento da maturidade cristã. Mas terminada a iniciação,
começa a vida adulta do cristão. Ajudei / ajudámos os
crismandos a tornarem-se adultos na fé?
Iremos, enquanto comunidade, conseguir continuar a
acompanhar estes jovens, de forma a que eles sejam os
membros activos da comunidade do futuro?
Teremos a abertura para aceitar as caminhadas individuais
destes jovens agora crismados, com as suas preocupações de
escola, de profissão, de relações?
Seremos a comunidade que corresponde às suas biografias de
segunda ou mesmo terceira geração, crescida entre duas
culturas, entre duas línguas?
Desejo e peço a Deus que isso aconteça! Só o Espírito o pode
garantir, mas eu / nós temos de fazer a nossa parte!
Jn
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TESTEMUNHO

Uma comunidade em caminho.
Quando aqui cheguei, em pleno tempo da Quaresma, entrei
numa
comunidade
caminhando
a
largos
passos,
principalmente na sua pastoral. A catequese de jovens
estava a todo vapor, impulsionada pelo agora meu
companheiro de comunidade, Joaquim Nunes, que tinha a
responsabilidade e alegria de se encontrar com três grupos
de jovens, em duas cidades diferentes, para orientá-los na
catequese de Crisma. Comecei a acompanhá-lo nos
encontros observando sua maneira de catequisar e a
maneira dos jovens participarem. Minha impressão foi muito
boa, pois não tinha recebido, antes de vir para cá, a
informação de como a comunidade estava. Cheguei a ouvir
que por aqui havia pouca gente participando, mas a
realidade vista por mim foi outra, a começar pela
participação dos jovens de crisma. Meia centena de jovens
animados, com toda a energia própria da sua idade, mas
dispostos a se preparar para este Sacramento da maturidade
cristã. Uma das várias formas de participação que achei
muito interessante foi a dos “deveres de casa”, que a grande
maioria levou muito a sério, e conseguiu colocar no papel
suas reflexões sobre os vários temas discutidos nos
encontros, muitos dessas registradas na revista Comunidade
Cristã. O que eles colocam no papel parece de uma
profundeza incrível. Penso que todos que ganhamos ao ler
estas reflexões dos nossos jovens.
E toda a comunidade pôde testemunhar o resultado deste
trabalho de catequese, na grande celebração de Crisma
destes jovens, no inicio deste mês. Foi belíssima. Muita
dedicação e bom resultado. Por isso digo, obrigado Espirito
Santo de Deus por ter vindo com Tua Força, animar este
grande catequista e estes jovens nestes longos meses de
encontro. Obrigado Espirito Santo, pela Tua graça derramada
abundantemente sobre nossa comunidade. Continua conosco
animando a nossa vida.
(CF)
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Crisma
Pentecostes
na
nossa
Comunidade

Reflexões e
testemunhos
dos
crismados

O Espírito que recebemos...
... o Espírito que nos orienta e acompanha !
O Espirito Santo pode encaminhar-nos a todo lado, se
queremos. Se nós não mostrarmos força de vontade, não
podemos esperar que tudo aconteça sem nós ajudarmos. Eu
própria tenho às vezes dificuldades em tomar grandes
decisões. Nessas situações o Espirito Santo guia-me e ajudame
na a encontrar o melhor caminho. (Vanessa)
O Espirito Santo pode inspirar-nos. O Espirito Santo vai
ensinar-nos todas as coisas. O Espirito Santo guia-nos a
procurar a verdade. O Espirito Santo ensina-nos a rezar.
(Rafael)
O Espirito Santo pode reunir-nos e dar coragem. Eu sinto que
preciso de guia e acompanhamento do Espirito Santo para me
ajudar a procurar a verdade. (Tiago Dias)
O Espirito Santo pode levar-nos a uma vida melhor, com mais
fé. O Espirito Santo ajuda-me ao dar-me uma direção. (Fabio
Meda)
O Espirito Santo pode encaminhar-nos pelos melhores
caminhos de nossa vida. Eu preciso do acompanhamento do
Espirito Santo sempre: em todos os caminhos que eu não
consiga. (Luis Gabriel)
O Espirito Santo ajuda-me a seguir pelo caminho certo.
Quando estou numa má fase da minha vida sinto que preciso
de acompanhamento do Espirito Santo. (Ashley)
O Espirito Santo guia-nos e encaminha-nos pelo caminho de
Deus, pelo caminho da paz, do amor e une a todos nós na
mesma fé. Preciso do acompanhamento do Espirito que me
leva sempre a procurar a Verdade, porque é muito importante
que sejamos verdadeiros.
(Miguel)
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O Espirito Santo guia-nos por bons caminhos, dá-nos novas
oportunidades e experiências ao longo do nosso caminho, Ele
guia-nos à paz. Ele faz-nos escolher e ajuda-nos a tomar um
rumo bom na vida. Eu sinto que preciso de acompanhamento
do Espirito Santo quando estou indecisa em algumas decisoes
que sao realmente importantes e refletidas no meu futuro,
quando estou chateada, magoada ou preocupada com algo,
porque é Deus que me faz ver o caminho certo.
(Isaura)
O Espirito Santo pode acompanhar-nos sempre nos nossos
caminhos no dia-a-dia. Quando nós precisamos Ele está
sempre connosco. Eu penso que preciso do Espirito Santo
quando estou em perigo ou me sinto sozinha. Com Ele sei que
Deus está comigo. Eu penso que preciso mais dele quando
preciso de falar com alguém que me ouca.
(Lucia)
O Espirito Santo é tudo aquilo de que nós precisamos para
viver a nossa vida em Deus. Ele é o nosso Ajudador,
Consolador e Conselheiro, que nos guia e faz lembrar da
Palavra de Deus. Deus conta connosco para fazer a sua obra
nesta terra. E para isso nos deixou O Espirito Santo que nos
direciona, encoraja, fortalece e capacita. O Espirito Santo
como força ativa de Deus, orienta-me e fortalece-me na
minha vida; ajuda-me a enfrentar desafios e a seguir a
direção do bem. Ajuda-me a aprender a estar distante do
engano do pecado para poder me orientar no meu dia-a-dia.
É essencial para mim.
(Jacqueline Fernandes)
O Espirito Santo pode nos guiar para o caminho direito, para
quando nós, por exemplo, pensamos que temos de mentir
para nao mentir; ou se pensamos que nao há mais sorte em
alguma coisa, Ele dá-nos a oportunidade para vermos que há.
Quando tenho que apresentar na frente da turma um projeto,
eu preciso do Espirito Santo para me ajudar a falar e fazer
tudo direito
(Veronika)
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Texto
retrabalhado
pelos
crismandos
e rezado
na
celebração
do Crisma

Sete Dons do Espírito
Espírito Santo: Dá-nos o Dom da Sapiência,
para podermos descobrir o sentido da Vida
- Herr, gib uns die Gabe der Weisheit,
damit wir erkennen, was wichtig ist, und unser Leben nach Dir
ausrichten
Dá-nos o Dom do Entendimento
para sabermos ouvir e entender a tua Palavra
-naHerr, gib uns die Gabe der Einsicht,
damit wir nicht ziellos vor uns hinleben.
Dá-nos o Dom do Conselho que nos guie pelos caminhos do bem e
saibamos encaminhar os outros com a nossa palavra
- Herr, gib uns die Gabe des Rates, damit wir andere trösten,
ermutigen und ihnen helfen können.
Dá-nos o Dom da Fortaleza que nos torna fortes
para lutar por um mundo mais justo e solidário
- Herr, gib uns die Gabe der Stärke,
damit wir uns für eine bessere Welt einsetzen.
Dá-nos o Dom da Ciência
para procurarmos sempre a verdade
- Herr, gib uns die Gabe der Erkenntnis,
damit wir die Wahrheit suchen und danach leben.
Dá-nos o Dom da Piedade e da misericórdia
que nos leva a compadecer com o sofrimento dos outros
Herr, gib uns die Gabe der Frömmigkeit und Barmherzigkeit damit
wir Dich im Gesicht des Anderen sehen
Dá-nos o Dom do Temor de Deus,
para podermos descobrir os sinais da Tua presença,
na nossa vida, nos outros, na Igreja, no mundo e na criação
- Herr, gib uns die Gabe der Gottesfurcht,
damit wir nicht vergessen, dass Du es bist, der unser Leben trägt.
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Só Deus
Só Deus pode dar a FÉ, - mas, cheios do Espírito Santo,
nós podemos dar o nosso testemunho.
- Nur Gott allein führt uns zum Glaube, aber mit dem heiligen
Geist, können wir unser Zeugnis geben.

Só Deus pode dar a ESPERANÇA, - mas, animados pelo
Espírito, nós podemos transmitir confiança à nossa volta. Nur Gott kann uns Hoffnung geben, aber begeistert vom
heiligen Geist, können wir vertrauen in unserer Umgebung
verbreiten.

Texto
retrabalhado
pelos
crismandos
e rezado
na celebração
do Crisma

Só Deus pode dar o AMOR,- mas, inspirados pelo Seu
Espírito, nós podemos ensinar os outros a amar.
- Nur Gott kann die Liebe geben, beflügelt durch seinen Geist,
können wir den anderen beibringen zu lieben.
Só Deus pode dar a PAZ, - mas, movidos pelo Espírito
Santo, nós podemos semear a união.
Nur Gott kann den Frieden geben, aber vom Heiligen Geist
bewegt, können wir die Union aufbauen.
Só Deus pode dar a FORÇA, - mas, fortalecidos pelo
Espírito, nós podemos encaminhar os outros para Ele.
- Nur Gott kann uns stark machen, aber gestärkt vom
Heiligen Geist, können wir Andere zu Ihn ermutigen!
Só Deus é a LUZ, - mas, purificados pelo Espírito, nós
podemos reflecti-la à nossa volta.
Nur Gott ist Licht, aber durch den Geist gereinigt, können wir
sie um uns reflektieren
Só Deus é a VIDA, - mas, renovados pelo Espírito de Deus,
nós podemos despertar nos outros o desejo de viver.
- Nur Gott ist Leben, aber durch den Geist Gottes erneuert,
können wir den anderen die Lust am Leben erwecken
Só Deus pode fazer o que parece IMPOSSÍVEL,- mas,
assistidos pelo Seu Espírito, nós poderemos fazer o possível.
Nur Gott kann das Unmögliche möglich machen aber mit Hilfe
des Heiligen Geistes können auch wir es möglich machen!
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À procura da Palavra
MARIA
Tu és, Maria, a experiência mais bela do Evangelho.
Em ti Deus fez-se Boa Notícia para o homem.
És como a luz da aurora que abre caminho ao Sol;
és essa estrela matutina que anuncia o Dia.
És a mulher crente que acolhe e guarda a Palavra;
a mulher jovem que entra livre no plano de Deus.
És estilo de vida, novo e fascinante na História;
és, Maria, a virgem bela e fecunda de Nazaré.
O teu
O teu
O teu
O teu
O teu
O teu
O teu
O teu

coração disse: Como poderá ser isso? Como?
coração disse: Eis a serva do Senhor. Faça-se.
coração disse: A minha alma glorifica o Senhor.
coração disse: Faça-se em mim a tua palavra.
coração disse: Os teus caminhos são os meus.
coração disse: Que queres, Senhor, que eu faça?
coração disse: O teu projecto é o meu.
coração disse: Alegro-me em Deus que me salva.

Eis-me
Eis-me
Eis-me
Eis-me
Eis-me
Eis-me
Eis-me
Eis-me

aqui,
aqui,
aqui,
aqui,
aqui,
aqui,
aqui,
aqui,

em
em
em
em
em
em
em
em

busca dum caminho de felicidade.
busca dum sentido para a vida.
busca de Alguém que me ame.
busca de sementes de alegria.
busca da paz e do bem.
busca dum caminho de justiça.
busca do rosto do Deus vivo.
busca da plenitude da alegria.

Publicada por Jovens Kanimambo
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Igreja no
mundo
Escravidão : velhas e novas formas !
Sabemos que a abolição histórica da escravidão como estrutura social é a
consequência imediata da mensagem de liberdade anunciada ao mundo por
Cristo com a sua plenitude de graça, verdade e amor, com o seu programa
das Bem-Aventuranças. A consciência progressiva desta mensagem ao longo
da história é obra do Espírito de Cristo e dos seus dons, comunicados aos
seus santos e a numerosos homens e mulheres de boa vontade, que não se
reconhecem numa fé religiosa, mas que se comprometem para melhorar a
condição humana.
Infelizmente num sistema de economia global, dominado pelo lucro,
desenvolveram-se novas formas de escravidão que de certa maneira são
piores e até mais desumanizantes em relação às do passado. Por
conseguinte, ainda mais nos dias de hoje, seguindo a mensagem de
redenção do Senhor, somos chamados a denunciá-las e a combatê-las.
Antes de tudo, temos o dever de despertar cada vez mais a consciência
acerca deste novo mal que, no mundo global, se deseja ocultar porque é
escandaloso e «politicamente incorrecto». Ninguém gosta de reconhecer
que na sua cidade, mas também no seu bairro, na sua região ou na sua
nação existem novas formas de escravidão, enquanto sabemos que esta
chaga diz respeito praticamente a todos os países. (...) Estamos chamados
a melhorar as modalidades de resgate e de inclusão social das vítimas,
actualizando também os regulamentos sobre o direito de asilo. É necessário
que aumente a consciência das autoridades civis a respeito da gravidade de
tal tragédia, que constitui uma regressão da humanidade. E muitas vezes —
tantas vezes! — estas novas formas de escravidão são protegidas pelas
instituições que devem defender a população contra tais delitos.
Prezados amigos, encorajo-vos a dar continuidade a este trabalho, com o
qual contribuís para tornar o mundo mais consciente deste desafio. A luz do
Evangelho é guia para quem quer que se ponha ao serviço da civilização do
amor, onde as Bem-Aventuranças encontram uma ressonância social, onde
existe uma inclusão real dos últimos. É necessário construir a cidade terrena
à luz das Bem-Aventuranças e, deste modo, caminhar rumo ao Céu em
companhia
dos
mais
pequeninos
e
dos
últimos.
Papa Francisco, Discurso aos membros da pontifícia academiia de ciencias sociais
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Caminhada
De
Preparação
Para o
Crisma 2015

Em Setembro 2014 começámos uma caminhada de
preparação para o Crisma. A primeira surpresa foi o número
elevado de jovens interessados em celebrar o seu crisma.
Apenas convidámos os que tinham feito connosco – nas
nossas comunidades – a primeira comunhão e/ou profissão
de fé.
De 15 em 15 dias, tivemos os nossos encontros. Nas
semanas intercalares, tínhamos uma tarefa – o desafio de
reflectir pessoalmente sobre o tema. Destas reflexões já
demos um eco em números anteriores da Comunidade
Cristã, e concluímos neste número, dedicado ao Pentecostes,
e ao Crisma – a celebração do Pentecostes na nossa
comunidade.
Veja os textos da página central. E ainda mais dois nesta
página.
O Espirito Santo ajuda-nos a rezar e confiar em Deus. Na minha
opinião, O Espirito Santo guia-nos pelo caminho certo, e assim,
nós todos que vivemos na fé em Deus, temos e podemos ter um
bom futuro. Pessoalmente, acho que Ele nos guia quando nós
temos dificuldades. Ele estará a toda hora no nosso meio quando
nós estamos a nos sentir sozinhos. Ele é a razão de nós termos a
força de vida com os nossos problemas e pensamentos. Assim
podemos estar descansados porque nunca vamos ficar sozinhos
com
as
nossas
dificuldades
ou
com
a
nossa
dor.
(Liliana Costa)
O Espirito Santo nos guia para o caminho certo. Eu sinto que
preciso
de
guia
do
Espirito
Santo
na
escola.
(Daniel Teixeira)
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Nomes dos crismados *
Adrian Lameiras Fernandes
Alexandre Filipe Rodrigues de
Sousa
Ana Sofia Rainho Moucho
Anna Luisa Marques Teixeira
Ashley Costa Lameiras
Catarina Reguengo Araujo
Clarisse Ferreira Logrado
Matos
Daniel Pedrosa Teixeira
Diana Rocha Miguel
Fabio Dias Meda
Fabio Pinto da Silva
Fabio David Borges
Filipe Ferreira Gonçalves
Filipe Gomes Teixeira
Isaura Raquel Santos
Rodrigues
Jacqueline Fernandes
Jessica da Silva Marques
Joel Santos Sousa
Jony Almeida Teixeira
Jorge Leite Barreira
Jose Afonso Lopes
Katia Santos Dias
Leandro Borges Monteiro
Liliana Fernandes da Costa
Lucia Dias Afonso

Luis Gabriel Matos Vaz
Luis Manuel Gonçalves
Cardoso
Marco Leite Barreira

Maria da Conceição Gonçalves
Marina Nobre Dos Santos
Marta Carvalho Gonçalves
Melanie Maria Rocha Pinto
Melissa de Oliveira Gonçalves
Melissa Martins Rodrigues
Melvin Martins Orfão
Miguel Ribeiro Goncalves
Miguel Andre Maximino Schmidt

Nelson Fernandes Lopes
Rafael Santos Noeme
Ricardo Rosa Veiga
Rui Filipe Chaves Magalhaes
Salomee Lameiras Fernandes
Sara David Borges
Stefan Filipe Nogueira Martins
Stefanie Dias Meda
Stefanie Santos Noeme
Tamara Costa Domingues
Tiago Santos Dias
Vanessa Rodrigues Vital
Veronika Ferreira Correia
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* por ordem alfabética
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Sabores
& saberes
Bolo rápido de maçã

3 ovos
200 g de açúcar
100 g de manteiga
1 Jogurte natural
170 g de farinha
1 colher de chá de fermento
1 pirtada de sal
1 maçã cortada em pedaços
Bate-se os ovos com o açúcar,
junte a manteiga, o iogurte e a
misture bem. Junte a farinha com
o fermento e o sal, batendo
novamente.
Deite a mistura numa forma
previamente untada e polvilhada
com farinha. Introduza os
pedaços de maçã na massa port
cima, afundando-os na massa e
leva ao forno pre-aquecido a
170º por 30 minutos. Retire,
dessenforme e polvilhe com
açúcar em pós e canela.

8 de maio:
Celebração dos 70 anos do
final da Segunda Grande
Guerra
Um pouco por todo o lado, nestes
dias de maio, celebra-se em todo
o mundo o final da segunda
guerra. Também na Alemanha se
celebra como data de libertação
de um regime que envolveu os
povos da Europa numa das mais
terríveis guerras da História e
precipitou no abismo o próprio
povo alemão.
Em Offenbach, chamamos a
atenção para as seguintes
realizações:
7 de maio, 19:00 h
celebração ecuménica em St.
Paul
8 de Maio, 17:00 h
marcha da paz (início na Alice
Platz)
Informe-se das realizações na
sua cidade: participe!

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
Tiragem deste mês: 400 ex.
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rir
faz bem
Na escola:
- Joãozinho, a quem se deve o
Pinhal de Leiria?
- Professora, não me diga que
esse pinhal ainda nâo foi pago?
Na aula:
- És um estúpido - diz um
estudante.
- Tu és um burro -diz outro.
- Não há animal mais besta do
que tu ! - insiste o outro.
O professor, voltando-se,
repreende-os: - Os meninos não
se esqueçam de que eu estou
aqui.
No psiquiatra:
- Qual é o seu problema? _
perguntou o doutor.
- Tive uma discussão com a
minha futura sogra e ela disseme que não falaria comigo
durante um mês.
- Para muitos, isso não é
problema...
_ Só que para mim é um grande
problema! O prazo termina hoje!
Entre pai e filho:
- Ó pai, compra-me um
tambor...Vá lá!
- Só se eu fosse maluco. Nunca
mais ia ter sossego!
- Mas, pai, eu prometo...
- Prometes o quê?
- Tocar quando estiveres a
dormir!

Comerciantes:
Numa estrebaria da aldeia, o
tratador de animais comunicava
ao colega, que acabava de
chegar:
- Veio cá um homem para
comprar um burro.
- E que lhe dissestes?
- Que tu nao estavas, e que
viesse mais tarde.
Marido e mulher:
- Lembra-te como éramos felizes
há trinta anos?
- Como assim, nem sequer nos
conheciamos!!??
- Por isso mesmo.
Pancadaria:
Dois rapazes andam à pancada:
Um deles manda um soco
certeiro no outro, fazendo-o ir ao
chão. Uma vez no chão, este diz:
_ Garanto-te, isto não vai ficar
assim! Diz o outro: - Ai não, não,
isso agora vai inchar!
Chefe compreensivo:
- Chefe, posso sair duas horas
antes? A minha mulher quer que
eu a acompanhe a fazer
compras.
- De maneira nenhuma!
- Obrigado, chefe, eu sabia que
podia contar consigo!...
* Anedotas extraídas da revista
AUDACIA, com a devida vénia

Aforismo do mês:

Não se queixe do engano
quem pela amostra compra o
pano.
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Vinde
Espírito Santo !
Enchei os corações
dos vossos fiéis
e acendei neles
o fogo do Vosso Amor !
Enviai, Senhor,
o vosso Espírito
e tudo será criado!
E assim renovareis a face da Terra !
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