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Celebrar a fé
Plano das missas nas nossas comunidades para este mês:
Maio 2018
05.05. Sábado – missa vespertina do 6º da Páscoa B
Offenbach: 17:00 h Celebração do Crisma
06.05. Domingo – Missa em Lollar, 17:30 h
10.05. Quinta-feira da Ascensão
Missa em Offenbach, às 11:00 h na Igreja de St. Peter
12.05. Sábado – missa vespertina do 7º da Páscoa B
Harheim, 20:00 h.A seguir à missa: procissão de velas
13.05. Peregrinação a Marienthal. Missa em Marienthal às 12:00 h
20.05. Terceiro domingo. I Domingo do Pentecostes
Offenbach: 09:30 h Harheim: 11:30 h Kelsterbach: 16:45 h
27.05. Domingo da Santíssima Trindade
Quarto domingo do mês. Somos convidados a participar nas
eucaristas das paróquias onde vivemos, como sinal de comunhão
31.05. Festa do Corpo de Deus.
Missa em Offenbach, St. Peter às 10:00 h
Missa em Ober-Eschbach às 14:00 h.
Junho 2018
03.04. Primeiro domingo – 9º domingo comum B
Missa em Offenbach às 09:00 h – primeira comunhão e profissão de
fé. Ober-eschbach: 11:30 h e Lollar 17:00 h

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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TOME NOTA
das seguintes
datas e
alterações

Offenbach:
03 de Junho
Festa da
primeira
comunhão e
profissão de fé
às 09:00 h
Lollar:
Domingo,
03 de Junho
2018
Missa às 17:00 h
seguida de
convívio de
verão
Offenbach
13 de Junho
Missa de Santo
António em
conjunto com
outras
comunidades.
19:00 h
St. Marien

Crisma - Pentecostes
O primeiro crisma da história da Igreja foi
aquele que o livro dos Actos descreve na
experiência daquele dia de Pentecostes.
Os discípulos, homens e mulheres que tinham
andado no seguimento de Jesus, receberam de
Deus a força que lhes faltava para assumirem
eles mesmos o anúncio do evangelho. Pelo dom
do Espírito de Deus, sentiram-se capacitados
para levar em frente a realização do sonho de
Jesus.
Cremos que celebração do crisma numa
comunidade é sempre um Pentecostes para essa
comunidade. Cremos que a celebração do
crisma que a nossa comunidade viveu, neste 5
de maio 2018, a poucos dias da festa litúrgica do
pentecostes, é uma experiência-pentecostes.
Queira Deus que o Espírito que estes 31
membros da comunidade receberam de forma
especial, e a comunidade recebeu no seu
conjunto, nos mova, nos inquiete, nos leve para
a frente na procura da verdade e da liberdade
dos filhos de Deus; nos fortaleça, nos
impulsione, nos motive, nos torne mais abertos
para Deus e mais atentos aos outros.
Queira Deus que o crisma nos torne adultos,
que o Pentecostes continue, porque - como
afirmava o nosso bispo, na sua homilia (ver tema
central), - Deus precisa de cada um de nós!
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A nossa comunidade
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR

Maio 2018
03 Quinta – Oração à maneira de Taizé, Offenbach, St. Paul, 19:00 h
05 Sábado – Celebração do crisma com o bispo da nossa diocese
de Mainz, às 17:00 h, na Igreja de St. Paul
10 Quinta – Quinta-feira da Ascensão.
Celebramos com as paróquias onde vivemos. Em Offenbach,
com as paróquias do centro da cidade, às 11:00 h na Igreja
de St. Peter. Convívio (almoço) a seguir à missa.
12 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.
13 Domingo - Peregrinação a Marienthal em conjunto com as
comunidades de língua portuguesa da região. Viagem de
autocarro organizada pela comunidade. Missa em Marienthal
às 12:00 h.
19 Sábado - recitação do terço às 18:00 h no nosso Centro
comunitário (Missão), Offenbach
20 Domingo – Festa do Pentecostes. Missa em Offenbach (09:30 h),
Harheim (11:30 h) e Kelsterbach (16:45 h)
21 Segunda – Segunda-feira de Pentecostes. Celebração
diocesana comemorativa dos 50 anos dos conselhos
paroquiais. Participação da nossa comunidade.
26 Sábado – Encontro de noivos, 09:00 – 11:00 h, no centro
comunitário, offenbach
- recitação do terço às 18:00 h no nosso Centro comunitário
(Missão)
- Convívio de verão do Grupo Asas de vidro
30 Quarta – Serão de fados de coimbra em Offenbach, no nosso
centro comunitário (“missão”), às 20:00 h
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31 Quinta – FESTA DO CORPO DE DEUS
Missa em Offenbach às 10:00 h, em St. Peter, seguida de
procissão, e às 14:00 h em Ober-Eschbach, seguida de
convívio.
Durante a tarde: actuação (entre outros) do Grupo de fados
faculdade de engenharia do Porto (Fados de Coimbra)
Junho 2018
01 Sexta – Ensaio para a celebração da 1ª comunhão e profissão
de fé em Offenbach, St. Paul, 18:30 h
03 Domingo - Festa da Primeira Comunhão e profissão de fé.
Missa em Offenbach, St. Paul, às 09:00 h..
03 Domingo – missa em Ober-Eschbach às 11:30 h e em Lollar às
17:00 h (seguida do convívio de verão da comunidade de
Lollar)
13 Quarta – Missa de Santo António, padroeiro de Portugal, às 19:00
h, na Igreja de St. Marien em Offenbach, em conjunto com as
comunidades católicas de língua materna da cidade de
Offenbach

Maio, mês de Maria
12.05. Procissão de velas (com recitação do terço) em Harheim às 20:00 h
13.05. Peregrinação a Marienthal
19.05. Recitação do terço no nosso centro comunitário de Offenbach
às 18:00 h
26.05. Recitação do terço no nosso centro comunitário de Offenbach
às 18:00 h

Serão de Fados de Coimbra em Offenbach
Quarta, 30.05.2018, às 20:00 h., no nosso centro comunitário !
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GESTOS DE
SOLIDARIEDADE

Pessoas
e factos
* Foram baptizadas as seguintes
crianças da nossa comunidade:
- Thiago Armando Ferro
Moutinho, filho de Diogo
Armando Abreu Moutinho e de
Jessica Carvalho Ferro Moutinho,
a 01.04.2018 em Offenbach
- Sofia Melo Mourão Silva, filha
de Mário José Mourão Silva e
Sandra Cristina Mourão Silva, a
08.04.2018 em Ober-Eschbach
Alegramo-nos com estes novos
membros da nossa comunidade!
* Faleceu a 07.05.2018 a Sra.
Maria da Luz Mendes Gonçalves,
68 anos de idade, em Portugal. A
Sra Maria Mendes regressara
definitivamente a Portugal em
finais de 2017. As nossas
condolências à família e a nossa
solidariedade na oração!

Colecta pascal para
Misereor.
Juntámos 1902,32 €, nas
seguintes comunidades:
Kelsterbach: 91,02
Offenbach: 260,82
Ober-Eschbach/Harheim:
814,28 €
Lollar: 10,10 €
Oratório N.Sra (de Lollar):
122,10 €
Almoço solidário em
Offenbach: 484,00 €
Donativos: 120 €
Peditório para os lugares
santos
(sexta-feira santa):
Offenbach: 36,19 €
Nieder-Erlenbach: 58,97 €
Total: 95,16 €
Peditório da celebração do
crisma: 314,47 €

Horário do escritório da “missão” em Offenbach:
Terças-feiras
10 -12 h 15 - 19 h
Quartas-feiras
15 – 19 h
Quintas-feiras
15 – 19 h

Em caso de urgência, contacte:
* Padre Carlos Figueiredo – 0176 72937486
* Joaquim Nunes – Assistente pastoral – 0176 12539038
* ou a paróquia onde vive (todos nós somos também membros da
paróquia onde vivemos!)
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Tema

Cristo precisa de vós,
urgentemente !
- homilia do Bispo Dr. Peter Kohlgraf, na celebração do
crisma.

Crisma :
Pentecostes
na nossa
Comunidade

Caros candidatos ao crisma, caros padrinhos e madrinhas
caros irmãos e irmãs:
os católicos alemães encontram-se na proxima semana para
o Katholikentag, que se celebra de dois em dois anos, e este
ano é em Münster, Vestefália. Eu estive algum tempo em
Münster, estudei lá, voltei lá muitas vezes. No centro de
Münster há uma Igreja que foi bombardeada na segunda
guerra. Depois da guerra, encontraram uma cruz, em que o
Cristo, nos bombardeamentos, perdeu os braços. A paróquia
colocou o Cristo, mas não mandou refazer os braços. Uma
imagem estranha: Cristo sem braços. E a comunidade
colocou junto a este Cristo sem braços uma oração:
Cristo não tem mãos: Tem só as nossas mãos
Para fazer o Seu trabalho hoje.
Cristo não tem pés: Tem só os nossos pés
Para guiar os homens nos seus caminhos.
Cristo não tem lábios: Só tem os nossos lábios
Para falar às pessoas de hoje.
Caros jovens: ELE não tem putras mãos senão as nossas, não
tem outros pés senão os nossos, não tem outros lábios senão
os nossos. Precisa de nós.
Se eu perguntar o que se passa no crisma, o que acontece
neste sacramento? Não é magia. O bispo não é um mago a
dizer umas fórmulas, e a seguir acaba a missa e vocês
estariam completamente diferentes. No fundo o que
acontece é que Cristo hoje vos diz o que está nesta oração:
eu preciso de vós! Preciso das vossas mãos, dos vossos pés,
dos vossos lábios. Preciso de vós. Quer dizer, as vossas mãos,
as minhas mãos, são as mãos de Jesus. Vamos ver no
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Evangelho o que Jesus faz com as suas mãos. Com as mãos eu
posso fazer coisas muito diversas : posso bater, mas não tem
de ser. Com as mãos, se eu olho para Jesus, posso curar
pessoas. Jesus toca muitas pessoas. O evangelho diz que as
pessoas vêm ter com ele - leprosos, doentes, exluidos da
sociedade com quem ninguém quer ter contacto - e Jesus toca
estas pessoas, e assim ficam curadas, a sua vida muda. Com as
minhas mãos posso fazer coisas boas sem conta: posso mudar
as pessoas, dar-lhes ternura, fazer-lhes bem, transmitir-lhes
amor, e isto é o que Jesus espera de mim, de vocês. Que
sejamos as suas mãos. Que nós, ao seu serviço, mudemos a
vida das pessoas, toquemos as pessoas à Sua maneira, que
ofereçamos proximidade de forma digna da pessoa humana. ...
Com as mãos rezamos também. Ao rezar, juntamos as nossas
mãos em sinal de concentração, de que estamos na presença
de Deus. O crisma é também um convite a juntar as nossas
mãos em oração, procurando a proximidade de Deus. Que Ele
seja importante nas nossas vidas, que mantenhamos o
contacto com Ele, que aceitemos a amizade que Ele nos
oferece, essa amizade de que fala o evangelho que hoje
ouvimos.
Jesus precisa das nossas mãos, urgentemente. Sem as nossas
mãos Deus não pode fazer quase nada. Ele precisa das pessoas.
Dizemos que Deus é todo poderoso, e é. Mas na Bíblia é-nos
dito que Deus usa o seu poder através de pessoas. Que há
pessoas que se dispõem e se colocam ao serviço de Deus, que
dizem : quero oferecer-lhe as minhas mãos.
A vossa fé não está parada
Passemos aos pés. Quando andamos em caminhada, quando
nos movemos. Crer é estar a caminho. Peregrinar. A vossa fé
não está parada. Espero que também vocês os adultos, que a
vossa fé não esteja parada. Também o bispo tem de mover-se.
A Igreja tem de mover-se. A Igreja tem de por-se a caminho,
sempre de novo. Certamente precisamos de lugares em que
descansamos, lugares em que paramos para celebrar a fé, em
que nos sentimos em casa, para reflectir a fé, mas a fé tem que
desenvolver-se a vida inteira, quer dizer,não se trata na fé só
Comunidade Cristã Abril 2018

Crisma :
Pentecostes
na nossa
Comunidade

de conservar tradições – “foi sempre assim” – mas na fé tratase de se manter, interior e exteriormente, em movimento.
Quando eu fui crismado, tinha 11 anos, vocês são mais velhos.
Hoje creio de forma diferente do que há 40 ou 30 anos. A
minha fé mudou. Às vezes ouço pessoas a falar da sua fé e a
dizer que já não conseguem acreditar nalgumas coisas que
estão na Bíblia. E eu penso que era preciso dizer: É preciso
chegar a uma fé adulta, não parar na fé de criança. Tem de se
chegar a uma fé reflectida, a uma fé que se move, madura. E
isto são os pés, isto é que é estar a caminho.
E Jesus quer que eu lhe ofereça a minha boca. Com os meus
lábios, posso fazer muito mal. Mas também posso fazer muito
bem com o que digo. Jesus animou e entusiasmou as pessos
com as Suas palavras. Também advertiu as pessoas, quando
tinha a impressão que elas iam por caminhos errados.
Vamos tomar atenção àquilo que dizemos, em nome de Jesus.
Falar da fé: Será que o fazemos, nós os jovens? Eu, como bispo,
faço-o todos os dias, é o meu trabalho. E quando eu não falo
da minha fé, muitas vezes as pessoas pensam: há alguma coisa
que não bate certo. E como é com vocês? Falam sobre a fé uns
com os outros? A fé é tema? Deus é tema? Muitas vezes
andamos mudos.
Deus quer viver em vós, através do Seu Espírito !
No crisma, que agora vos dou, ao serdes crismados, é disso que
se trata: Deus quer viver em vós, através do Seu Espírito. As
vossas mãos são as mãos de Deus. Os vossos pés são os Seus
pés. Os vossos lábios serão os Seus lábios. E assim poderemos
mudar o mundo.
Dr . Peter Kolgraf, Bispo de Mainz
(tradução jn)
Crisma :
Pentecostes
na nossa
Comunidade
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Receberam o sacramento do Crisma
a 05.05.2018 na Igreja de St. Paul,
Offenbach:
Abel João Ribeiro Loureiro
Alexandre Almeida Quinta
Alexandre Monteiro Dias
Alexandre Rink
Ana Beatriz Silva Patrício
Ana Patricia Pereira dos Santos
André Manuel Ribeiro Loureiro
Andrea Fernandes da Costa
Andreia Carvalho Gonçalves
Anne Rodrigues Teixeira
Cátia Sofia Silva Carneiro
Diana Gonçalves Pereira
Diogo Teixeira Rodrigues
Filipa Alexandra da Costa Coutinho
Filipe Monteiro Dias
Joana Margarida Domingues Fernandes
Joel Simão de Pinho
Liana Inácio Teixeira
Marcel Santos
Margarida Gomes Antunes
Maria de Fátima Silva Rebelo
Maria de Lurdes Rosa Veiga
Maria Dulce da Costa Gomes Antunes
Maria Manuela Moreira Rosa Fernandes
Mariana da Silva Peres
Rafael Silva Lopes
Ruben Filipe Silva Patrício
Sara Patrícia Mendes Terra
Sílvia Ribeiro Gonçalves
Soraya Pinto da Silva
Tânia dos Santos Singh
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Igreja no
mundo

OUSAR AVANÇAR

Na Igreja católica na Alemanha, a começar pela conferência episcopal, está
actualmente a atravessar-se uma situação bem típica para a Igreja católica em
todo o mundo. Há tanta coisa onde se devia avançar, sem medo, confiando no
Espírito Santo. Mas há minorias dominadas pelo medo, que travam..
Se um católico for hoje a uma celebração da eucaristia numa Igreja evangélica
luterana (santa ceia), ao chegar ao momento da comunhão é “naturalmente”
convidado a aproximar-se para comungar. Ao contrário, um/uma cristão/ã
protestante não é convidado/a nem está autorizado/a a comungar se vier à missa
católica, nem mesmo se for a acompanhar a sua mulher católica ou o seu marido
católico. Esta situação ja há muito que se sente como pedra de torpeço no diálogo
ecuménico. Trata-se de uma situação demarcada e específica que reclama há
muito por uma solução aberta e destemida, tanto mais que, na prática, muitos dos
poucos que vão à igreja ao domingo já comungam num lado e no outro como se
essas limitações não existissem, e os padres, na sua maioria abertos, não levantam
questões.
Haverá ainda quem vive esta situação como um conflito de consciência ?! Talvez:
Cristãos fiéis que se esmeram por cumprir escrupulosamente orientações
canónicas cujo sentido não entendem e das quais muitos teólogos discordam. Se
os há, foi a pensar neles que a Conferência Episcopal Alemã (DBK) abriu ou quis
abrir uma nova porta, no espírito do Vaticano II e aproveitando a “maré” de
abertura e confiança que irradia do Papa Francisco. Essa porta permitiria aos
cristãos que vivem em matrimónios bi-confessionais (ecuménicos) que, depois de
uma reflexão feita com a ajuda de um padre, possam decidir em liberdade de
consciência
se
participam
ou
não
na
eucaristia
católica.
O tema foi aprofundado e discutido na assembleia plenária da DBK em Ingolstadt,
no passado mês de fevereiro. Uma esmagadora maioria votou a favor. Tudo parecia
bem encaminhado. Só que um grupo de 7 bispos se dirigiu a Roma, argumentando
que um tema deste alcance - abertura da eucaristia aos protestantes - ultrapassava
as competências de uma conferência episcopal. Roma convidou para um diálogo os
representantes de ambas as partes. E, ouvidas as partes, o Papa Francisco acha que
a competência em temas deste género é mesmo da conferencia episcopal e deseja
que a questão seja resolvida aqui... E isto é novo! Há que esperar que a maioria
dos bispos alemães, que desejam e são favoráveis a esta abertura, não se deixem
impressionar por uma minoria, mesmo que dessa minoria faça parte um cardeal de
Colónia. E que não retrocedam no que foi decidido em Ingolstadt. A Igreja avança
ao sopro do Espírito... mas nem todos conseguem andar ao mesmo tempo!
Jn
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Crescer na fé Crer confirmar

CR 18
acreditar

Crer

ser

acreditar

crismado

Comprometer-se

Caminhada
de
preparação
para o
crisma 2018

Comprometer-se

Desde Setembro do ano que findou, 21 jovens das nossas comunidades e
10 adultos fizeram a caminhada de preparação para o Crisma, que
Compromete
-seAqui vão ainda algumas das suas reflexões
receberam
a 5 de Maio 2018.
e orações.

r

confirmar

Jesus trouxe muito de novo à humanidade. Para mim, o mais
importante é a fé. Por causa de Jesus, as pessoas descobriram um
sentido para a a vida.
As pessoas nem sempre sabem como explicar a sua vida.
Jesus apontou caminhos. Deu sentido. Na sua fé, apontou para
Deus!
Liana
É alguém que sacrificou muito por nós.
Tudo o que Ele fez, foi bom e foi por nós.
Mesmo assim foi assassinado.
Para mim, Ele é como um herói.
Margarida
Estou muito feliz por receber o sacramento do Crisma, que
me faltava.
O Crisma é o sacramento que nos dá o Espírito Santo.
Manuela
“Recebe por este sinal, o Dom do Espírito Santo!
Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist”
Deus: que o Teu Dom encha a minha vida!
Que o selo do teu Espírito me marque para
sempre!
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EU CREIO !
- partilha de uma crismada
A preparação para o crisma foi uma excelente experiência, onde
podíamos compartilhar conhecimento e ao mesmo tempo adquirir
sabedoria. Aprendi que para sermos cristãos não se faz necessário
seguir regras rígidas ms sim mandamentos, orientações, que foram
criados para o próprio bem da humanidade.
Reconheci o quanto é importante ao longo do dia e todos os dias tirar
um momento para meditar e perceber que estamos na presença de
Deus, pois ELE está por toda a parte e em todo o lugar, essa força
infinita, fonte de luz, vida, energia, paz, fé, liberdade, perdão, justiça,
vrerdade, humildade e amor.
Deus nos criou à sua imagem e semelhança para nos mostrar que
somos todos iguais e filhos de um só Pai.
Deus é nosso melhor amigo, ELE nos amou de tal forma que enviou
Seu filho unigénito, não para condenar o mundo mas para que o
mundo fosse salvo por Ele.
Sendo assim, Jesus veio ao mundo com o propósito de reconciliar o
homem pecador com o seu Criador e trouxe à humanidade uma nova
maneira de encarar a vida, de ver o mundo, uma novarelação com os
outros e com Deus, uma nova comunidade, uma nova vida.
Já o Espírito Santo criou fraternidade e comunhão, pois foi em um só
Espírito que todos nós fomos batizados, a fim de nos tornarmos um
só corpo e um só espírito.
Assim, na fé, estamos todos conectados na comunhão que nos vem
de Deus: pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo !
Eu creio !
Mariana Peres
crismada a 5.5.2018
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mas ninguém sabe dizer
quando foi a inauguração

A minha aldeia
e o mundo
Vale de Amoreira
Serrra da Estrela
Vou falar da minha aldeia
que é a mais linda para mim
Minha aldeia minha aldeia
raminho de alecrim
- Banha-se no rio Zêzere
reveste-se de flores e verdura
e nalguns dias de inverno
usa coroas de brancura
- Situada nas franjas da serra
mais alta de Portugal
A linda Serra da Estrela
como tu não há igual
Conhecia-a pobrezinha
mas sempre alegre e a cantar
com tantos filhos à mesa
e tão pouco pra lhe dar
- Agora tem lindas casas
É riqueza e é pobreza
grandes salas de jantar
e só um ou dois à mesa
Tem uma igreja matriz
que mais parece uma capela
metros quadrados tem poucos
mas cabemos todos nela
Tem sinal de muito antiga
todos lhe prestam atenção

Nos anos 50 do século passado
foi a escola inaugurada
duas boas grandes salas
bem cheias de criançada
- Há muito que está fechada
e, sem crianças, degradada
Tem um lar para idosos
que funciona muito bem
Ao lado o parque infantil
onde não se vê ninguém
- À direita está a igreja
da Senhora da Anunciação
padroeira que abençoa
os filhos do Vale de Amoreira
- Tem turismo rural de habitação
e um parque de lazer
- quem quiser já pode na aldeia
como na cidade viver
Ó lindo Vale de Amoreira
oh quem me agora lá dera
Minha aldeia minha aldeia
raminho de primavera!
Teresa Bento
A capa a cores da Comunidade
Cristã é patrocinada por
AVEIRENSE, Biebererstr. 76
Offenbach e
Heddernheimerlandstr. 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
Boa acção
Um homem morre e chega ao
pé de S. Pedro. Este pergunta-lhe:
- Enquanto viveu, fez alguma
boa acção?
- Ainda há pouco observei
uma idosa a ser roubada e
ajudei a apanhar o ladrão!
- Há quanto tempo é que isso
foi?
-Mais ou menos há 3 minutos...
Entre amigas
- Uau, tens uma linda pulseira de ouro!
- Obrigada, foi o presente de
aniversário do meu pai. Mas
não é de ouro.
- Então?! Conheces tão bem
as joias?
- Nâo, conheço o forreta do
meu pai!!!
Entre amigas
- A minha mãe diz que se vai
separar do meu pai.
- Porquê?
- Porque ele não sabe jogar
póquer!

- Mas ela acha que é mau ele
não saber jogar?
- Não. Ele é que mesmo não
sabendo continua a jogar na
mesma!
Entre amigas
- Quero casar com um
arqueó-logo!
- Porquê?!
- Porque quanto mais velha
eu ficar, mais ele gostará de
mim!
Meio tonto
O médico diz aos pais do filho
acidentado:
Para operar o vosso filho,
precisamos do vosso consentimento. Mas advirto desde já
que, ele pode ficar meio
tonto...
O pai responde muito rápido:
Doutor, por favor, opere o
mais rápido possivel pois, até
agora, ele era
completamente louco...
Filho bonito
Papá, o que se sente quanto
se tem um filho tão bonito?
- Não sei… Pergunta ao teu
avô!
Maio frio e Junho quente:
bom pão, vinho valente.
(- E se o maio vai quente?)
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No crisma, que agora vos dou,
ao serdes crismados,
é disso que se trata:
Deus quer viver em vós,
através do Seu Espírito.
As vossas mãos são as mãos de Deus.
Os vossos pés são os Seus pés.
Os vossos lábios serão os Seus lábios.
E assim poderemos mudar o mundo.
Bispo Peter Kohlgraf
aos crismandos
05.05.2018
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