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Celebrar a fé  

 

 

 
Plano das missas para este mês: 

  

Maio 2017 
   

07.05. Primeiro domingo – IV Páscoa  
 Missa em Ober-Eschbach  12:00 h   I Offenbach  15:00 h I Lollar 
 17:30 h 
 
13.05.  Sábado - Missa em Harheim para todas as comunidades às 20:00 h
 seguida de procissão em louvor de N. Sra de Fátima  
 
14.05. Domingo -  Não há missa em lingua portuguesa em nenhuma 
 comunidade 
 
21.05. Terceiro domingo – VI Páscoa  

Missa e festa de primeira comunhão e profissão de fé em Harheim, 11:00 
h.  
Missa em Offenbach 15:00 h e  Kelsterbach 16:45 h 

 
25.05. Festa da Ascensão do Senhor 
 Missa em Offenbach, em conjunto com as paróquias do centro da 
 cidade, 11:00  h em St. Marien 
 
28.05. Quarto domingo - Peregrinação a Marienthal, organizada pelas 
 comunidades de língua portuguesa da região. Missa em Marienthal 
 às 12:00 h  
 

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 

> Igreja de Kelsterbach St. Markus, Gerauer Straße 1 – 65451 Kelsterbach 
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este mês 

TOME NOTA 
das seguintes 
datas e 
alterações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 de Maio 
Primeira 
Comunhão 
em Harheim: 
missa às 11:00 h 

 

28 de Maio 
Viagem 
a Marienthal 
de autocarro: 
inscreva-se já! 

CENTENÁRIO DE FÁTIMA 
 

A celebração do centenário de Fátima não podia passar 
sem referência nesta “Comunidade Cristã”. Fátima 

ocupa um lugar importante na religiosidade dos 
portugueses e, mais ainda, na de muitos e muitos 

emigrantes. Com a emigração, a partir dos anos 1960, 
Fátima tornou-se o “cais de todas as saudades”. Voltar 

com saúde a Portugal, cada ano, cada verão,  é, para 
muitos, razão suficiente para uma ida a Fátima, em 
família. Muitos têm em suas casas uma imagem da 

Senhora de Fátima. Mesmo para os que já perderam ou 
nunca tiveram contacto com as comunidades cristãs, 

que se reunem aqui do 

mingo a domingo, Fátima não pode faltar. 

Aproveitamos esta ocasião para convidar a uma 
reflexão sobre Maria e o seu lugar especial  na nossa fé, 

na nossa oração. Seja ela invocada sob o título de Sra de 
Fátima ou Sra da Aparecida (Brasil, ver p.12-13), ou 

outra qualquer invocação (p. 8-9). Alegramo-nos muito 
de poder contar com um artigo exclusivo de D. Manuel 

Martins, bispo emérito de Setúbal,  
que nos enviou uma reflexão sobre a Mensagem de 

Fátima (ver páginas centrais). Extractos de homilias de 2 
dos papas que passaram por Fátima,  - Paulo VI (na 
contracapa) e João Paulo II (páginas centrais) - vêm 

também enriquecer a nossa reflexão. 
 

E, sobretudo,  convidamos todos os cristãos e cristãs da 
nossa área para a celebração do 13 de Maio, em 

Harheim. Façamos dessa peregrinação, com a missa 
dominical e a procissão em honra de nossa  Senhora o 

ponto alto deste mês de Maio 2017,  
no centenário  de Fátima!     
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A nossa comunidade 
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR  

 
 

Maio 2017 
 

04 Quinta – Oração à maneira de Taizé, Offenbach, St. Paul, 19:00 h 

 

05 Sexta – Serão de fados com Ana Ferreira, no nosso centro 

 comunitário, Offenbach 20:00 h  

06 Sábado – Encontro mensal de catequese de iniciação, em 

 Offenbach, 15:00 h 

- recitação do terço às 18:00 h no nosso Centro comunitário  

(Missão) Offenbach. 

13 Sábado - Missa para todas as comunidades em Harheim,  20:00 

 h, seguida de procissão  de velas em louvor de N. Sra de 

 Fátima pelas ruas. Como recitamos o terço na procissão, não há 

 recitação do terço neste sábado na Missão 

14 Domingo - não há missa em lingua portuguesa nas comunidades 

  (celebramos todos no sábado, 13.05. em Harheim) 

19 Sexta – Ensaio para a celebração da 1ª comunhão e profissão 

 de fé em Harheim 

20 Sábado - recitação do terço às 18:00 h no nosso Centro 

 comunitário (Missão), Offenbach 

21 Domingo - Festa da Primeira Comunhão e profissão de fé. 

 Missa  em Harheim, St. Jakobus, às 11:00 h. 

25 Quinta feira da Ascensão. Missa em conjunto com as paróquias 

 do centro da cidade de Offenbach, às 11:00 h. em St. Marien. 

 Convívio (almoço) a seguir à missa. 

27 Sábado - recitação do terço às 18:00 h no nosso Centro 

 comunitário (Missão) 

28 Domingo - Peregrinação a Marienthal em conjunto com as 

 comunidades de língua portuguesa da região.  Viagem de 

 autocarro organizada pela comunidade (ver p. ao lado). Missa 

 em Marienthal às 12:00 h. 
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Maio, mês de Maria 
 
Recitação do terço, todos os sábados (excepto dia 13) no centro 
comunitário (“missão”), às 18:00 h, animado por diferentes grupos 
 
Com Maria na catequese: encontro de catequese de iniciação sobre 
Nossa Senhora, sábado 06.05.,  15:00 h.   
 
Imagem de Nossa Senhora de Fátima peregrina pelas 
comunidades. Em Harheim temos uma imagem de N. Sra de Fátima. 
Para este mês de maio do centenário, de domingo a domingo, a 
imagem da comunidade de Harheim visitará todas as comunidades: 
>  Domingo, 7.05. Ober-Eschbach 
>  Domingo, 21.05. Offenbach e Kelsterbach 
>  Em Harheim ela está a 13.05. e 21.05..  
>  Em Lollar, há uma imagem própria 
 
Procissão de velas em louvor de N. Senhora de Fátima, a 
13.05.2017 às 20:00 h em Harheim, para todas as comunidades ! 
 
Peregrinação a Marienthal: 28.05.2017 
em conjunto com as comunidades de língua portuguesa da região 
Missa em Marienthal às 12:00 h.   
Propomos uma viagem comunitária, de autocarro! INSCREVA-SE ! 
 

 
 
 

Grupos regulares, com encontros a ritmo semanal: 
 

Segundas-feiras: Grupo coral NOVA TERRA, Offenbach, às 20:30 h 
Terças-feiras: Caminhada meditada, 08:30 h Offenbach 
Quintas-feiras: tardes de convívio dos "Reformados", Offenbach, a partir das 
15:30 h 
Sextas-feiras: Rancho Folclórico da Missão de Offenbach, a partir das 20 h 
Sábados: Grupo Asas de Vidro às 14:45 h na Missão (Offenbach) 

Sábados: Grupo coral Harheim/Ober-Eschbach às 18:00 h. 
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Pessoas  

e factos 

 
 

* Baptismos 
 
Foram  baptizadas Laura 
Monteiro Teixeira, filha de 
Tobias Marques Teixeira e de 
Lúcia Alves Monteiro; e Lorena 
Marques Rebelo, filha de Ivan 
dos Santos Rebelo e Sabrina 
Marques Teixeira, a 29.04.2017, 
em Harheim. 
Alegramo-nos com estes novos 
membros da nossa comunidade e 
damos os parabéns aos seus 
pais.  
 

* Primeira Comunhão.  
Na vigília pascal (15.04.2017) da 
nossa comunidade (Offenbach) 
celebrou a sua primeira 
comunhão Alexandre Rink, 53 
anos de idade.  Os nossos 

parabéns!  
 

* Novo Bispo de Mainz 
A 18 de Abril (terça-feira de 
Páscoa), foi dado a conhecer o 
nome do novo bispo de Mainz: é 
o prof. Dr. Peter Kohlgraf, 50 anos 
de idade. 

 
 
É professor de teologia em Mainz. 
A data da ordenação episcopal 
ainda não foi dada a conhecer. 
Ao novo bispo (nomeado), os 
nossos parabéns e que a bênção 
de Deus o acompanhe para as 
suas novas funções! 

 

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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“Felizes os convidados para a mesa do Senhor” 
 
A 21 de maio 2017 (11:00 h), na igreja de St. Jakobus, Harheim, iremos 
celebrar a festa da primeira comunhão e profissão de fé. 

 
 
Celebram a sua primeira comunhão as seguintes crianças: 

 
Analisa  Rainho Moucho  
Carolina Teixeira  
Diego Rodrigues Teixeira  
Emilia Teixeira   
Felix Strobel 
Inês de Almeida Teixeira   
Inês Guerra Gonçalves  
Maria Santos Dias  
Samuel Vilela de Carvalho  
Telmo David Lameira   
Tomás Pereira Rodrigues  
 
 
 
 

GESTOS DE PARTILHA E SOLIDARIEDADE 
Realizámos na nossa comunidade várias colectas de solidariedade.  
Publicamos aqui as importãncias recolhidas e já enviadas. 
 
PEDITÓRIO PARA A MISEREOR 2017 
No domingo de Ramos e de Páscoa, recolhemos  a nossa partilha 
quaresmal/pascal a favor da Misereor. 
recolhemos o total de 1976,49 €, distribuidos da seguinte forma pelas 
diferentes comunidades: Offenbach: 359,76 €;    Harheim/Ober-Eschbach: 
1127,29 €; Kelsterbach: 107,86 €   Lollar: 31,58 € 
Almoço solidário em Offenbach: 350 € 
 
COLECTA PARA OS LUAGRES SANTOS 
Em dia de sexta-feira santa recolhemos 148,95 €, distibuidos da seguinte 
forma: Offenbach: 52,50 €; Harheim/Ober-Eschbach 96,45 €.  

   

 

E celebram a  
    profissão de fé: 
Débora Veiga Adão  
Leticia Veiga Adão  
Leandro Rodrigues Macedo 
Lucas Vilela de Carvalho  
Tiago Borges Monteiro 
Rui Pedro Reguengo Araújo  
Santiago David Lameira 

 



Comunidade Cristã  Mario 2017 

  Tema 
 

 
 

Fátima: 
Um 
centenário 
a celebrar 
uma  
mensagem 
a reflectir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devoção (devoções) a Maria: 
expressão da procura  
de um Deus próximo e “feminino” 

O primeiro título com que os cristãos invocaram Maria era 
simplesmente: “Maria, mãe de Jesus”. Mais tarde, nas 
discussões teológicas sobre a divindade de Jesus, Maria 
recebeu o grande título de “Santa Maria, Mãe de Deus”. 
Mais não se pode dizer de uma criatura humana! 

No entanto, o povo cristão, ao longo dos séculos foi 
inventando evocações para Maria e, se olharmos 
invocações com que Maria é saudada, nos diferentes 
países, de aldeia em aldeia,  e nas diferentes festas 
marianas ao longo do calendário litúrgico,  damo-nos conta 
que não seria possível enumerá-los, é mesmo uma 
imensidão de títulos para a mesma figura. Muitas vezes, na 
religiosidade popular, os santuários entram em 
concorrência, como se a Senhora da minha capela fosse 
“melhor” e mais “milagrosa” do que a da outra terra... Mas, 
é importante lembrá-lo, sempre de novo, é a Maria, Mãe de 
Jesus, que queremos inovocar, sabendo da sua proximidade 
a Jesus e da sua proximidade a nós. Uma mulher da nossa 
condição, um membro da humanidade, foi convidada e 
disse SIM ao convite de ser a “mãe do Filho de Deus”. E 
nesta dupla proximidade de Maria (a Deus e à 
humanidade), o Povo cristão sabe que tem nela uma boa 
intercessora, uma boa advogada, e, ao mesmo tempo, uma 
discípula exemplar d`Aquele que é seu Filho.  

A procura da proximidade de Deus na intercessão de 
Maria 

Apesar de tudo aquilo que Deus revelou de si mesmo (“Eu 
sou aquele que está presente” – JaHVeH -, aquele que vê, 
conhece, ouve a nossa vida; apesar de tudo o que Jesus fez 
para nos “mostrar” um Deus Pai que nos conhece e nos 
ama, resistiu ao longo dos séculos a imagem de um Deus 
distante, o Senhor do Universo, inacessível à nossa 
humildade. Este Deus a quem nunca ninguém viu, adquiriu 
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ainda na imaginação religiosa um “rosto” masculino... Senhor 
distante, Juiz mais do que Pai misericordioso...   
Com uma imagem de Deus assim, não admira que o Povo 
cristão tenha recorrido cada vez mais a Maria, na sua 
proximidade. E a ela se recorre em todas as aflições: Senhora 
dos aflitos, Senhora das dores (do parto), Senhora dos 
Remédios, Senhora da Boa Viagem, Senhora Desatadora de 
Nós... 

No fundo, os crentes sempre souberam que só Deus “faz 
milagres”, só Deus salva. Mas Maria compreende m elhor 
que ninguém as nossas dificuldades e pode ajudar, como em 
Caná de Galileia: (Disse ela a Jesus) Eles não têm vinho (ver 
Jo 2).  

Maria não é só rosto de um Deus próximo, é também 
imagem feminina desta presença de Deus. A Mãe que tem 
nos braços o filho morto – a “Pietà”, a Senhora da Piedade – 
é uma das mais universalizadas imagens de Maria, onde os 
que sofrem a perda de uma pessoa querida, as mães e os 
pais de todo o mundo, se reconhecem. Mas há também a 
Maria grávida – a Senhora da Esperança – ou a Maria 
portadora orgulhosa do seu Filho, (como a Aparecida ou a 
Senhora da Nazaré e da Boa Viagem), Filho que ela traz ao 
colo para logo O oferecer à humanidade. Maria não pode ser 
vista sem Jesus.  

No Concílio Vaticano II, a Igreja reflectiu qual o “lugar” onde 
devia colocar a reflexão consiliar sobre Maria e, contra a 
vontade de uma minoria, o Concílio decidiu integrar a 
Mensagem sobre Maria no grande documento sobre a Igreja. 
Maria compreende-se melhor se a virmos como primeira dos 
discípulos, Raínha dos Apóstolos, modelo e mãe da Igreja. 

Onde quer que seja, em Fátima ou na Aparecida, em Lourdes 
ou Częstochowa, somos convidados por Maria a viver como 
ela na fé e no louvor de Deus (“Magnificat”), e no nosso 
seguimento de Jesus Cristo e do seu Evangelho. 
jn 
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FÁTIMA. QUE MENSAGEM? 
 por D. Manuel Martins, bispo emérito de Setúbal * 

Vamos dizer que todo o mundo fala de Fátima, sempre, mas 
sobretudo neste Maio. Passam-se cem anos sobre as 
aparições de Nossa Senhora aos Pastorinhos e o Papa 
Francisco quer ser o primeiro peregrino a beber fundo a 
riqueza do acontecimento. 

O Céu desceu a Fátima e daqui tocou e iluminou o mundo. 

Temos presente o pedido que a Mãe de Jesus fez aos 
pastorinhos: «dizei a todos os homens que não ofendam mais 
Deus, que já está muito ofendido». Ora, sabemos todos que 
Deus se ofende no homem. No fundo, Maria pede a todos 
que respeitem a verdade, a justiça, a fraternidade, a 
liberdade, a dignidade – os Direitos Humanos. É da agressão 
destes direitos que nascem as guerras, as confrontações, o 
ódio, o sangue que corre por todo o lado, as chagas que 
atingem tantos e tantos dos nossos irmãos. 

Diz-nos o Papa que a fé nasce do nosso contacto com os 
chagados e alimenta-se da nossa comunhão com os 
chagados. E fundamenta-se em Tomé. Quando Jesus 
ressuscitado apareceu pela primeira vez aos Apóstolos 
reunidos no Cenáculo com Maria Santíssima, Tomé não 
estava com eles. E quando lhe foi dito o que tinha 
acontecido, Tomé, quase fora de si, afirmou e tornou a 
afirmar que só acreditaria se tocasse com a sua mão a chaga 
aberta pelo soldado no peito de Jesus, e também nas chagas 
dos Seus pés e das Suas mãos. Passam oito dias e Jesus 
ressuscitado aparece pela segunda vez aos Apóstolos no 
Cenáculo. «Tomé, toca com a tua mão e os teus dedos as 
chagas do meu peito e dos meus pés e das minhas mãos». 
Tomé assim fez. Nesse mesmo momento cai e, de joelhos, 
exclama: “Meu Senhor e Meu Deus!”. Deste acontecer, 
nasceu a fé de Tomé. Do contacto com as chagas de Jesus 
nasceu a fé de Tomé. Deste acontecer, cresceu a fé de Tomé. 
E conclui Francisco: do contacto com as chagas,  
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isto é, com o outro, nasce e cresce a minha fé. 

Por mim, julgo que o segredo mais valioso e cada vez mais 
atual da mensagem de Fátima está aqui, reside aqui. É que 
o mundo é o altar da Igreja. É que Jesus encarnou por causa 
do homem sofredor. É que a Igreja só tem razão de ser na 
medida em que comunga por inteiro a sorte do mundo. 

Neste ano jubilar das Aparições de Fátima, sejamos nós, 
cristãos, capazes de descobrir, compreender e testemunhar os 
gritos da Mãe de Deus. O nosso Deus não é um Deus 
silenciado. Nós é que somos surdos. E eu não quero ser surdo. 
Eu quero ouvir o Senhor. 

 

Chamamento à conversão e à penitência,  
  como no Evangelho 
A Igreja ensinou sempre, e continua a proclamar, que a 
revelação de Deus foi levada à consumação em Jesus Cristo, 
que é a plenitude da mesma, e que “não se há-de esperar 
nenhuma outra revelação pública, antes da gloriosa 
manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo” (Dei Verbum, 4). A 
mesma Igreja aprecia e julga as revelações privadas segundo o 
critério da sua conformidade com aquela única Revelação 
pública. 
Assim, se a Igreja aceitou a mensagem de Fátima, é sobretudo 
porque esta mensagem contém uma verdade e um 
chamamento que, no seu conteúdo fundamental, são a 
verdade e o chamamento do próprio Evangelho. 
“Convertei-vos (fazei penitência), e acreditai na Boa Nova (Mc. 
1, 15): são estas as primeiras palavras do Messias dirigidas à 
humanidade. E a mensagem de Fátima, no seu núcleo 
fundamental, é o chamamento à conversão e à penitência, 
como no Evangelho 
       Homilia de João Paulo II a 13.05.1982 em Fátima 
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http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_po.html
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Nossa Senhora da Conceição Aparecida  
é o titulo dado pela Igreja à padroeira do Brasil. 

 

 Segundo a historiadora brasileira Nilza Botelho Megale,  
“podemos afirmar que no Brasil, a exemplo dos outros países 
da América Latina, a devoção a Maria constitui uma 
experiência vital e histórica. Desde o início da chegada dos 
portugueses ao Brasil, se, de um lado, Maria, em um primeiro 
momento, conferiu ânimo aos conquistadores que trouxeram 
sua imagem nas caravelas que os transportavam, por outro 
lado, em um segundo momento, conferiu esperança aos 
colonizados, dignidade aos escravizados e motivação para 
todo tipo de desafortunados. Isto é atestado pelos inúmeros 
títulos com os quais a Mãe de Jesus é invocada no Brasil” (livro 

Invocações da Virgem Maria no Brasil) 

É ainda no período do Brasil colónia que começa a devoção a 
Nossa Senhora Aparecida, mas essa devoção  torna-se mais 
forte com a indepência do Brasil. Entre as diversas 
autoridades do império  que visitaram e incentivaram a 
devoção a Nossa Senhora Aparecida no seu inicio destacam-
se o os principes Dom Pedro I e a princesa D.  Isabel. A 
Princesa D. Isabel esteve por duas vezes no local, oferecendo, 
na sua segunda visita, uma coroa à imagem da santa como 
gratidão por graça alcançada. Essas visitas deram um impulso 
à devoção à imagem 
encontrada por 
pescadores.  

Pelo que sabemos, os 
grandes centros devocio-
nais de hoje a Nossa 
Senhora começaram de 
maneira muito simples e 
com pessoas simples, 
mas ao longo do tempo 
transformaram-se em grandes centros de devoções. A 
devoção a Nossa Senhora Aparecida, no Brasil 
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não foge à regra, começa também com pessoas muito 
simples.  Conta a história que no ano de 1717, três 
pescadores, levados por necessidades históricas e 
económicas, saíram para pescar, numa época escassa de 
peixes. Por ação misteriosa de Deus, chegando ao “Porto de 
Itaguassu”, estado de São Paulo, a primeira coisa que caiu 
nas suas redes foi o corpo de uma imagem quebrada, à altura 
do pescoço. Num segundo lançamento da rede, pescaram a 
cabeça da mesma imagem. Juntando as duas partes viram 
que se tratava da Senhora da Conceição. Depois de terem 
encontrado a Imagem, a pesca de peixes foi abundante e os 
pescadores intuíram a presença e ação de Deus naquele 
singular evento. Por assim ter aparecido, o povo chamou-a de 
Aparecida. 

Logo que foi encontrada, a imagem ficou na casa dos 
pescadores, depois foi transferida para uma pequena capela. 
Com o aumento da devoção o espaço oferecido aos devotos 
foi sendo aumentado, passando dessa pequena capela para 
uma igreja maior e hoje conta com um dos maiores  
santuários marianos no mundo, já visitado por três papas: 
João Paulo II, Bento XVI e Francisco. 

Neste ano de 2017, a igreja no Brasil celebra 300 anos desta 
devoção. Desde 1930 que o dia 12 de outubro é oficialmente 
dedicado a Nossa Senhora Aparecida  e ela é também, desde 
esta data, a Padroeira do Brasil. Ela é reverenciada numa 
imagem de Nossa Senhora da Conceição revestida com um 
manto azul. 

Para a Igreja no Brasil, a devoção a Maria, Mãe de Jesus é 
muito forte na história e na formação do povo brasileiro. E é 
inegável que a devoção a Maria, no Brasil, é uma 
característica marcante e persistente do cristianismo latino-
americano mais popular e original. “Maria é, para a Igreja, 
motivo de alegria e fonte de inspiração, por ser a estrela da 
evangelização e a mãe dos povos da América Latina”, 
afirmam os bispos em Puebla,  Mexico (V – CELAM, A evangelização 

no presente e no futuro da América Latina, n. 168) 
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 à procura da palavra 
 
 
Salve, Mãe do Senhor ! 
 
Salve, Mãe do Senhor, 
Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima! 
Bendita entre todas as mulheres, 
és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, 
és a honra do nosso povo, 
és o triunfo sob5re a marca do mal. 

Profecia do Amor misericordioso do Pai, 
Mestra do Anúncio da Boa-Nova do Filho, 
Sinal do Fogo ardente do Espírito Santo, 
ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, 
as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. 

Mostra-nos a força do teu manto protetor. 
No teu Imaculado Coração, 
sê o refúgio dos pecadores 
e o caminho que conduz até Deus. 

Unido/a aos meus irmãos, 
na Fé, na Esperança e no Amor, 
a ti me entrego. 
Unido/a aos meus irmãos, por ti, a Deus me consagro, 
ó Virgem do Rosário de Fátima. 

E, enfim, envolvido/a na Luz que das tuas mãos nos vem, 
darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. 

Ámen. 
 
Oração jubilar do santuário de Fátima 
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Sociedade    
&           

Cidadania  

 

 
Nessas assembleias é decidido, por ex.,  o montante o alcance  das nossas 
pensões e dos serviços prestados pelas caixas de previdência no domínio da 
saúde! Vale a pena votar.  Todos os assegurados têm  direito de voto. 
Aqui reproduzimos (com ligeiras correcções de tradução) a infomação oficial. 
Texto completo em http://sozialwahl.de  

São a terceira maior eleição na Alemanha, a seguir às eleições 
parlamentares e às eleições europeias. Mais de 51 milhões de segurados e 
pensionistas têm direito a voto.  ... Os  assegurados e pensionistas têm as 
suas próprias assembleias. Ou seja, a Segurança Social é autogerida. O 
princípio: quem paga ou pagou contribuições também deve ter uma palavra 
a dizer.  

As eleições sociais decorrem por via postal (pelo correio).  

Os representantes eleitos nas assembleias da autogestão decidem sobre 
finanças, a organização, os recursos humanos e sobre todos os assuntos 
que dizem respeito diretamente a segurados e pensionistas. Deste modo, 
os serviços podem ser adaptados aos segurados. Eles oferecem um 
aconselhamento rápido e gratuito nas proximidades do segurado. E 
ajudam, assim, a resolver litígios – inteiramente sem juízes. Nas comissões 
de objeção do seguro de pensões alemão do governo federal,  e das caixas 
de previdência, os auto gestores verificam, em casos individuais, a pedido 
do segurado, as decisões da seguradora.  

A página da internet para eleição social (www.sozialwahl.de) oferece uma 
visão geral dos conteúdos e questões importantes em torno da eleição 
social e da autogestão.  

No item de menu "Eleição social" pode encontrar a informação mais 
importante sobre a eleição social: Porquê, quem e como é eleito.  

Eleições sociais  2017 
Na Alemanha, os cidadãos são chamados de 6 em 

6 anos a eleger os seus representantes nas 
assembleias gerais das Ciaxas de Previdência e nas 

Caixas de reformas e pensões.  Até 31 de Maio 
somos chamados a votar.   
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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 

i4 

A reforma luterana e a divisão protestantes-católicos 

 
Uma igreja a necessitar de reforma  
Com a grande separação entre cristãos do ocidente (os católicos, à volta do 
Papa e tendo Roma como centro) e cristãos do Oriente (os ortodoxos, à volta 
do patriarca do Constantinopla), a Igreja católica no ocidente entrou num 
período de “cristandade”: uma osmose completa entre comunidade cristã e 
sociedade civil. A Igreja garantia a unidade das sociedades e das nações que 
entretanto se formavam. Os imperadores, reis e príncipes, que eram 
abençoados pelo Papa, garantiam á Igreja o “monopólio” no campo religioso.  
Esta aliança entre poder políticoe e religioso não deixava de ser vista com 
olhar crítico por todos os que reflectiam a fé a partir do Evangelho... Algumas 
tentativas de reforma surgiram nestes tempos. Umas foram aceites e 
“assimiladas” pela instituição: foi o caso do movimento de reforma iniciado 
por Francisco de Assis, que vendo a situação da Igreja no seu tempo, sentiu o 
apelo de Deus: “Francisco restaura a minha igreja!”... Mas não só ele: outras 
ordens religiosas nasceram nestes séculos XI – XIV, com um carisma claro de 
reforma e renovação evangélica da Igreja.  
Outras tentativas de reforma caíram em “desgraça” e, por razões mais 
teológicas ou mais de ordem política, foram declaradas “heréticas” e assim 
perseguidas pelo poder religioso (“Inquisição”!)  com o apoio do poder 
político. Foi o caso dos Valdenses, no sul de França e norte de Itália (sec. XIII) 
ou de Jan Hus, na região que agora é república checa (sec. XIV). 
 
Martinho Lutero: o grande reformador. 
Em finais do sec XV, nasceu Martinho Lutero.  Fez-se frade, estudou teologia, 
e desde muito cedo vivia preocupado com a situação da Igreja. Em Roma, os 
papas viviam como príncipes. As famílias romanas dominavam e 
determinavam quem seria o próximo sucessor de Pedro. A cultura e arte 
entravam com força num novo período: o “renascimento”. A basílica de S. 
Pedro estava em construção. Era necessário recolher dinheiro em toda a 
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cristandade para sustentar estas obras.  Lutero foi a Roma e voltou 
impressionado com o luxo que ali se vivia mas mais ainda com as pregações 
que se faziam para conseguir dinheiro para elas: a prática da venda das 
indulgências (que libertariam do purgatório).   
 
Lutero voltou de Roma e pouco tempo depois publicou as suas famosas 95 
teses (que afixou nas portas da Igreja de Wittenberg no dia 31.10.1517 – há 
500 anos!). Nelas, Martinho Lutero, o professor de teologia, defende 3 
grandes princípios da sua reforma e do protestantismo: 
- Fomos salvos pela morte de Cristo na Cruz, isto é, “de graça”, sem nós 
termos feito nem necessitarmos de fazer nada para o merecer (“sola gratia”); 
- A única coisa que podemos “fazer” para nos salvar é aderir pela fé à 
Salvação que nos é oferecida em Jesus Cristo: somos justificados pela fé, só 
pela fé, não pelas obras, seguindo a  teologia da Carta de S. Paulo aos 
Romanos (“sola fides”); 
- A única palavra, a única doutrina que conta é o que está na Sagrada 
Escritura. Tudo o que se disser a mais, e não tem fundamento na Escritura, é 
errado (“sola Scriptura”).  
 
Com estes três princípios, Lutero iniciava uma reforma teológica de grande 
alcance. Algumas das suas intuições foram reconhecidas pouco a pouco pela 
Igreja católica.  
Perseguido pela hierarquia da Igreja,  Lutero teve de esconder-se e, no seu 
refúgio em Eisenach, dedicou-se à tradução da Bíblia das línguas originais para 
o alemão, num trabalho de mérito inegável, não só para a língua alemã, mas 
também para o lugar que a Bíblia deve ocupar na vida da Igreja e dos cristãos. 
Gutenberg encarregava-se de a imprimir e difundir...  
  
Só por esta teologia não havia razão para se ir até à divisão. Mas os tempos 
eram outros e Lutero não estava fora do seu tempo. Diversos factores de 
carácter não teológico mas cultural, social, eclesiástico e político,  intervieram 
e fizeram com que estes princípios de reforma cedo se tornassem polémica, 
em conflito político, e as posições se radicalizassem cada vez mais, até 
provocar guerras sangrentas. 
 

No próximo número iremos reflectir sobre os factores que conduziram  
da reforma luterana à divisão da Igreja do ocidente entre católicos e 

protestantes.                                                                                                                 jn 
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Sabores    

& saberes 
 

Copos de pêssego  
        com mascarpone 

 

1 lata de pessego 
200g de mascarpone (ou creme 
fraiche) 
300g de yogurte  natural 
1 pacote de açucar baunilhado 
raspa de limão 
50g de chocolate preto 
 
Escorra os pessegos,corte aos 
pedacinhos (reserve 4 c/sopa) e 
disponha em copos de cocktail. 
Bata  muito bem o mascarpone, o 
yogurte ,o açucar baunilhado e a 
raspa de limão. Derreter o  
chocolate  em banho maria. 
Dividir o creme de mascarpone 
em copos com pessego e 
distribuir por cima o restante 
pessego aos pedacinhos, com 
uma colher distribuir o chocolate 
em fio e fazendo efeites por cima 
dos pessegos, vai ao frigorifico 
cerca de 30 min. Decore com a 
erva cidreira 

 

LIVROS NOVOS  
SOBRE FÁTIMA 
 
A comemoração do centenário 
das visões de Fátima tem sido 
ocasião para a publicação de uma 
série de livros novos, alguns com 
muito interesse para quem quiser 
entender o fenómeno e apro-
fundar a mensagem de Fátima. 
Entre eles recomendamos: 
- A SENHORA DE MAIO, todas as 
perguntas sobre Fátima, de 
António Marujo e Rui Paulo da 
Cruz, Círculo de Leitores, 
Fevereiro 2017 
- FÁTIMA, das visões dos 
pastorinhos à visão cristã, de 
Carlos Moreira Azevedo (bispo), 
Esfera dos Livros, abril 2017 
- PEREGRINOS, Ana Catarina 
André e Sara Capelo, Fundação 
Francisco Manuel dos Santos, 
Abril 2017 
 

 
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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rir  

faz bem 

 
Arrumações 
Duas mães falam sobre o dia -a-
dia: 
- Adoro quando a roupa está 
arumada e a casa toda limpinha! 
- Sim, com 4 filhos,  são os 
melhores 12 segundos do dia!!!  
 
 

Rugas 
Duas senhoras de meia idade 
tomam café. Diz a primeira: 
- Já não passo mais a ferro! 
- Ai não? Porquê? 
- Se eu  tenho de viver com 
rugas, a roupa também pode... 

 
Sem problemas  
Um senhor vai comprar móveis: 
- Queria uma mesa de jantar 
grande  
Vendedor: 
- Temos esta aqui... dá para 8 
pessoas sem problemas! 
O cliente volta as costas. 
- Então não lhe agrada? 
- Oiça lá,  onde é que eu vou 
arranjar 8 pessoas sem 
problemas??? 
 

Duas amigas inimigas 
Uma acha-se muito gorda. Diz-lhe 
a outra maldosamente: 
- Pois, os espelhos não mentem! 
Responde ela muito rápido:  
- E tu tens sorte que eles não se 
riem... 
 
 

Direitos 
Um menino gostava muito de 
dormir na cama junto da mãe. Os 
pais  queriam desabituá-lo  mas 
ele deu luta : 
- Papa, tens medo do escuro? 
- Não. 
- Acordas com pesadelos e a 
chorar? 
- Não. 
- De noite atiras  o cobertor para o 
chão e depois tens de ser tapado 
para não teres frio? 
- Não. 
- Então pensa lá bem quem é que 
deve dormir ao lado da mamã... 
 

 
É ouro! 
A professora pergunta aos 
alunos: 
- O que acontece a um pedaço de 
ferro deixado muito tempo ao ar 
livre? 
- Enferruja, professora! 
- Muito bem! E se for um pedaço 
de ouro, que acontece? 
- Desaparece num instante! 

 
O seguro morreu de velho! 
Morreu o criminoso mais 
procurado do país. No cemitério, 
os funcionários conversam: 
- Que fazemos? Enterramos ou 
cremamos? 
- As duas coisas! Não podemos 
facilitar! 

 

 

Faz mais  
quem Deus ajuda 

do quem muito madruga 
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Em Fátima a rezar pela Igreja e pelo Mundo 

A primeira intenção é a Igreja: a Igreja una, santa, católica e 
apostólica. (...)  
 
Queremos pedir a Maria uma Igreja viva, uma Igreja verdadeira, 
uma Igreja unida, uma Igreja santa. É vontade Nossa rezar 
convosco a fim de que as esperanças e energias suscitadas pelo 
Concílio, possam trazer-nos em larguíssima escala os frutos 
daquele Espírito Santo, que a Igreja amanhã celebra na festa de 
Pentecostes e do qual provém a verdadeira vida cristã; esses 
frutos enumerados pelo Apóstolo Paulo: « caridade, alegria, paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e 
temperança » (Gál. 5, 22). É vontade Nossa rezar a fim de que o 
culto de Deus hoje e sempre conserve a sua prioridade no 
mundo, e a sua lei dê forma à consciência e aos costumes do 
homem moderno. A fé em Deus é a luz suprema da humanidade; 
e esta luz não só não deve apagar-se no coração dos homens, 
mas, pelo contrário, deve reacender-se por meio do estímulo que 
lhe vem da ciência e do progresso.  

E, assim, passamos à segunda intenção deste Nosso peregrinar, 
intenção que enche a Nossa alma: o mundo, a paz do mundo.  

Papa Paulo VI, homilia a 13.05.1967 em Fátima 
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