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Celebrar a fé
Plano das missas nas nossas comunidades para este mês:
Maio 2019
05.05. Domingo – primeiro domingo do mês, III Páscoa C
Offenbach: 09:30 h Ober-eschbach: 11:30 h
11.05. – missa vespertina, IV Páscoa C
Harheim, 20:00 h.A seguir à missa: procissão de velas
12.05. Domingo – segundo domingo do mês, IV Páscoa C
Missa em Offenbach às 09:30 h
19.05. Domingo, terceiro domingo do mês, V Páscoa C
Offenbach: 09:30 h
Harheim, missa da profissão de fé: 11:30 h
Kelsterbach: 16:00 h
26.05. Domingo, quarto domingo do mês, VI Páscoa C
Offenbach: missa da primeira comunhão às 09:00 h
30.05. Quinta-feira da Ascensão.
Missa em Offenbach em conjunto com as comunidades do centro da
cidade, Igreja de St. Marien às 10:00 h
.
Junho 2019
02.06. Primeiro domingo
Peregrinação a Marienthal das comunidades 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

A EUROPA TEM A VER CONNOSCO

“As eleições para Europa deste ano são uma escolha
de rumo: queremos uma Europa democrática,
baseada em valores, aberta, ou uma Europa
nacionalista, autoritária e antidemocrática?”
- assim, com estas palavras, as duas Igrejas cristãs da
Alemanha exprimem a importância das próximas
eleições para o futuro da Europa.
Se dedicamos este número da Comunidade Cristã a
este tema é porque estamos também convencidos
que é importante mobilizar todos os votos dos que
querem a Europa como comunidade de valores e
como sonho de uma união de países para a paz, a
democracia e a solidariedade na justiça. Nos últimos
anos têm aumentado de volume as vozes dos
populistas e nacionalistas. Muitas vezes acenam com
os fantasmas do perigo da invasão da Europa por
estrangeiros; outras vezes jogam com o medo da
perda da soberania nacional; outras, com o excesso
de burocracia por parte de “Bruxelas”. Mas, no fundo,
22 de Setembro
o que está por detrás é o renascer dos perigosos
FESTA DOS
nacionalismos, esses mesmos que no século passado
40 anos da
lançaram a Europa em duas grandes guerras.
nossa
Para os cristãos da Europa, é uma questão de honra
comunidade !
reconhecer que a Europa assenta em valores e
princípios cristãos, como sejam os direitos e a
reserve o dia
dignidade de cada ser humano, venha ele de onde
para festejar !
vier. Nisto, não podemos transigir. Como cristãos
levamos a sério as nossas obrigações de cidadania e
vamos votar.
Votar pela Europa, como sonho, como projecto, como
realidade.
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A nossa comunidade
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR

Maio 2019
02 Quinta – Oração à maneira de Taizé, Offenbach, St. Paul, 19:00 h
03 Sexta – abertura da exposição “Pinta o teu azulejo”, às 19:30 h
A exposição ficará patente até sexta-feira, dia 10.05.
04 Sábado – Recomeço dos encontros de catequese em Offenbach
(15:00 h) e Harheim (16:30 h).
04 Sábado – Recitação do terço, 18:00 h no Centro comunitário
(“Missão”)
11 Sábado - Recitação do terço, 18:00 h no Centro comunitário
(“Missão”)
- Missa para todas as comunidades em Harheim, 20:00 h,
seguida de procissão de velas em louvor de N. Sra de
Fátima pelas ruas de Harheim.
17 Sexta – Ensaio de preparação para a primeira comunhão em
Offenbach, às 18:00 h
18 Sábado - recitação do terço às 18:00 h no nosso Centro
comunitário (Missão), Offenbach
19 Domingo – Festa da Profissão de fé em Harheim, 11:30 h
21 Terça – Reunião do Conselho Paroquial de Offenbach, 18:30 h.
25 Sábado - recitação do terço às 18:00 h no nosso Centro
comunitário (Missão), Offenbach
26 Domingo – Festa da Primeira Comunhão Missa em Offenbach,
St. Paul, às 09:00 h
30 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. Marien. Convívio (almoço) a seguir à missa.
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Junho 2019
02 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.
12 Terça – 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

MARIENTHAL 2019 de autocarro !
Como todos os anos, teremos um autocarro para Marienthal. Saída de
Offenbach às 09:30 h, passagem por Kalbach (10:00 h) e Kelsterbach (10:30
h). De tarde, depois do almoço, regresso com visita a Bad Kreuznach,
cidade de termas e de lazer, na região vinícola do Nahe

GESTOS DE PARTILHA E SOLIDARIEDADE
PEDITÓRIO PARA A MISEREOR 2019
No domingo de Ramos e de Páscoa, recolhemos a nossa partilha
quaresmal/pascal a favor da Misereor. Este ano, com a garantia da
Misereor de que a nossa partilha será inteiramente reconduzida para
apoio às vítimas do ciclone em Moçambique.
Recolhemos o total de 2136,96 €, distribuído do seguinte modo:
Offenbach: 402,99; Lollar: 46,10; Kelsterbach: 65,00 ; Harheim/OberEschbach: 1155,77; almoço solidário (em Offenbach): 332,10 €;
outras ofertas: 135 €
Muito obrigado a todos pela partilha generosa !
COLECTA PARA OS LUGARES SANTOS
Sexta-feira santa recolhemos 60,35 € na celebração em NiederErlenbach.
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Pessoas
e factos
* CÍRIO PASCAL
97 famílias da nossa comunidade
estão nas listas para receber em
suas casas o Círio Pascal, símbolo
de Cristo Ressuscitado. 15 em
Kelsterbach, 45 em Harheim /
Ober-Eschbach e 37 em
Offenbach. Assim celebramos o
tempo pascal que vai da Páscoa
ao Pentecostes.

* ORDENAÇÂO DIACONAL
A 06.04.2019, na catedral de
Limburgo, foi ordenado diácono
Paulo Caldeira Pereira,
assistente pastoral na
comunidade de Frankfurt. Ao
diácono Paulo Pereira, que vive
na área da nossa comunidade e
começou aqui a exercer como
assistente pastoral, os nossos
parabéns e votos de muita alegria
na prática deste ministério
(serviço), face visível de uma
Igreja que existe para servir
(diaconal).

* Exposição “Azulejo: criação,
arte, sonho”. De 03.-10.05.
esteve patente a exposição dos
trabalhos em pintura de azulejo,
executados na “oficina de arte”
que aconteceu a 23.03., e outros
azulejos emprestados para
exposição. A sala da “missão”
ficou transformada em galeria...

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
* Padre Carlos Figueiredo – 0176 72937486

Contacto do Escritório Consular em Hattersheim: 06190 9753490
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Vida das comunidades
Professar a fé,
dizer SIM à amizade de Deus !
Depois da primeira comunhão, a caminhada de crescimento na fé levou-nos
a aprofundar a história da amizade de Deus com a humanidade. Relemos
as grandes experiências da fé em Deus desde Abraão até Jesus Cristo.
A 19 de maio 2019 (11:30 h), na igreja de St. Jakobus, Harheim, iremos
celebrar a festa da profissão de fé e dizer o nosso SIM a esta amizade de
Deus. Nós, as crianças do grupo da profissão de fé:
Analisa Rainho Moucho
Carolina Teixeira
Diego Rodrigues Teixeira
Emilia Teixeira
Inês de Almeida Teixeira
Samuel Vilela de Carvalho
Telmo David Lameira
Tomás Pereira Rodrigues

Unidas a Jesus, na comunhão do pão
A 26 de maio, às 09.00 h na Igreja de S. Paulo, Offenbach,
vão celebrar a sua PRIMEIRA COMUNHÃO 6 crianças da nossa comunidade.
Vão participar pela primeira vez na “partilha do pão” em memória de Jesus.
A eucaristia é este sacramento da união a Jesus, na fé, no amor, que nos
alimenta na fé e faz crescer a comunidade.
Celebram a sua primeira comunhão:
Beatriz Lima Martins
Ciara Teixeira Rodrigues
Elisa Morais Águas
Lara Sophie Morais Montês
Letícia Marques Monteiro
Nalini Teixeira Rodrigues
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Tema

Queremos
Europa

Europa:
entre os nacionalismos
e o sonho de uma Europa unida e solidária !
As eleições para o parlamento europeu, a decorrer no final
do mês (entre 23 e 26 de maio), são de uma importância
acima do comum. Todas as eleições são importantes, mas,
desta vez, vamos ter de escolher não entre diferentes
partidos ou fracções democratas (mais à direita ou mais à
esquerda),
mas sim escolher entre projectos que
acreditam e querem continuar a apostar na Europa - e
ideologias nacionalistas que pretendem matar e enterrar o
sonho europeu.
As conferências episcopais da Europa são unânimes em
afirmar que, apesar de todas as imperfeições e
dificuldades, a exigir reformas permanentes, a Europa,
como construção política e social, integra valores
fundamentais nos quais o cristianismo se reconhece, ou
que dele mesmo provêm. A unidade e solidariedade dos
povos, a dignidade humana, o respeito pelos direitos de
cada ser humano, a liberdade em todos os campos são
valores e convicções fundamentais da visão cristã do ser
humano e da sociedade.
Ninguém pode apreciar tanto a Europa como os migrantes,
que nela circulam livremente à procura de trabalho. Os
países da Europa no seu conjunto e cada um por si tornaram-se “metrópoles” multiculturais, onde se cruzam e,
esperamos!, se encontram os diferentes, antes vizinhos de
fronteiras fechadas. O desafio é passar deste encontro
funcional para a unidade emocional: vivemos juntos,
dependemos uns dos outros, a todos respeitamos, queremos o bem de todos...
Perante a ameaça dos nacionalismos populistas, as cidadãs
e cidadãos da Europa têm de recriar este sonho que movia
os fundadores da Europa, no rescaldo de uma grande
guerra. Era o sonho de uma Europa unida e em paz,
promo-tora da unidade dos povos e aberta para apoiar
outras regi-ões do mundo na sua procura de paz e de
desenvolvimen-to.
É urgente apostar neste sonho!
jn
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O que me impressiona
de maneira positiva na Alemanha e na Europa
Eu ainda me lembro quando cheguei aqui na Alemanha em
2014: quase tudo que via me impressionava de maneira
positiva e eu imediatamente partilhava essa boa impressão
com os meus amigos do Brasil. E lembrava que na minha
cidade e em meu país ainda tínhamos e temos muito
caminho a percorrer para chegar a uma realidade como essa.
Eis alguns pontos que são importantes e que acredito serem
valores conquistados e já vividos não somente na Alemanha,
mas em todos os países que formam a união europeia:
- A pontualidade: embora alguns por aqui terem me dito que
isso já mudou muito, mas a pontualidade me impressionou.
Hora certa para os transportes públicos; hora certa para
reuniões e compromissos comuns.
- O cuidado com o lixo e o meio ambiente: o cuidado com a
natureza – lixo devidamente separado e coletado de maneira
responsável; zelo pelos parques e florestas. E o visível amor
dos alemães pela natureza: caminhada pelos parques e
florestas, passeios por lagos e praias e quase sempre com
momentos para piqueniques.
- Segurança pública: pode-se andar tranquilamente a
qualquer hora sem medo. Pelo menos assim que me sinto. E
nos casos que envolvam agressão ou insegurança é resolvida
de maneira rápida e muitas vezes de maneira discreta pelos
órgãos de segurança pública.
- Respeito às tradições, a história e as religiões: cada estado
ou região tem suas festas tradicionais que são devidamente
valorizadas, assim como são muitos e belos os museus e
igrejas.
- Respeito a liberdade de cada um e a liberdade e segurança
de todos. Isso funciona muito bem.
CF
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Queremos
Europa

Tema

A EUROPA QUE QUEREMOS
1 A Europa dos Direitos humanos – para todos

Queremos
Europa

Mais que um espaço geográfico, a Europa tem que definirse como espaço cultural: isto é, pelos seus valores. Se é
verdade que da Europa saiu o colonialismo, também é
verdade que a Europa é o berço dos direitos humanos. Aqui
nasceu e se desenvolveu a consciência do valor individual
do ser humano, sujeito de direitos e deveres, portador de
uma dignidade inalienável , comprometido com a
fraternidade. As raízes da Europa mergulham na Bíblia, no
judaísmo, no cristianismo e na filosofia grega. Esta herança
cultural compromete-nos.
- Queremos uma Europa que cumpra o que promete, em
termos de direitos humanos. No interior das suas fronteiras,
em cada um dos seus membros, e no exterior.

2 A Europa da diversidade cultural
A União Europeia é feita de muitos países, cada um com a
sua história, a sua língua, as suas particularidades culturais.
A diversidade que é mais valia e desafio a um diálogo de
culturas.
- Queremos uma Europa unida, mas não uniformizada nos
seus padrões culturais. Queremos uma Europa que suporte
as diferenças, e, mais que tolerando, as apoie e preserve.
Sem nacionalismos, que colocam os interesses ditos
“nacionais” acima do bem comum europeu, mas no respeito
pela diversidade, pela história e pelas identidades nacionais
desde que estas se manifestem abertas para o diálogo internacional, inter-cultural.

3 A Europa da abertura e da partilha
Com um elevado nível de vida, a Europa atrai milhões de
pessoas à procura de vida melhor. As portas da i-migração
estão fechadas: para a grande maioria a única possibilidade
é tentar entrar ilegalmente, e, ao ser apanhado (se
sobreviver!), declarar-se como requerente de asilo político.
- Queremos uma Europa que, sabendo embora que não
pode resolver os problemas de todo o mundo, mantenha
abertas as suas fronteiras para acolher de forma digna, legal
e regularizada quem procura uma vida melhor. Queremos
uma Europa em diálogo e não uma fortaleza...
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4 A Europa da subsidiariedade,
não da burocracia
A União Europeia é muitas vezes acusada de ser uma
enorme máquina burocrática, onde os grandes interesses
fazem passar o seus regulamentos e o respeito pelos
verdadeiros interesses do cidadão não passa de uma
palavra oca.
- Queremos uma Europa construida a partir do princípio da
subsidiariedade, isto é, de baixo para cima: que tudo o que o
cidadão possa resolver continue a ser da competência do
cidadão; tudo o que possa ser resolvido localmente, seja da
competência das autarquias e poderes locais, e assim
sucessivamente. Quanto mais na base, melhor. Quanto mais
democracia directa, melhor.

5 A Europa da igualdade
A crise económica e bancária dos últimos anos levou a falar
da Europa desigual: de um lado o bloco dos países ricos e
dispensadores de crédito; do outro, o bloco dos países
dependentes da ajuda e do crédito... Uma Europa a “duas
velocidades”...
- Queremos uma Europa coesa e solidária. A coesão da
Europa tem de continuar a ser um valor sem discussão. Ou
há unidade, ou não há Europa.

6 A Europa protectora do clima e da natureza
As preocupações com o clima e com o desaparecimento das
espécies, com a qualidade do ar e da água, com as fontes
de energia renováveis têm de ocupar cada vez mais as
políticas europeias.
- Queremos uma Europa que seja modelo, estímulo e apoio
para todas as iniciativas que em todo o mundo se
preocupam com as alterações climáticas, com o respeito
pela natureza, com a preservação das espécies e
manutenção da qualidade de vida.

Queremos
Europa

7 A Europa da paz e não da força militar
Mais do que armar-se e rearmar-se, com uma tropa comum,
a Europa devia especializar-se como intermediária de paz
- Queremos uma Europa da diplomacia, uma Europa que
não deixe esquecer as terríveis guerras mundiais que aqui
começaram no sec. XX, para testemunhar que a guerra não
é caminho, para apostar na Paz.
jn
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Tema

Queremos
Europa

“

Trata-se de
dizer que
Europa
queremos,
que modelo
económico,
social,
cultural e
espiritual
nos parece
hoje o mais
adaptado
para o nosso
continente
“
Bispos
Franceses

As Igrejas e a Europa: tomadas de posição
A integração europeia funcionou durante décadas como
âncora segura de paz, respeito pelos direitos humanos,
defesa da democracia, construção de bem-estar, livre
circulação de cidadãos, a par de abertura, hospitalidade e
acolhimento de cidadãos de países terceiros, ao abrigo do
acordo de Schengen. A Europa comunitária foi ainda, desde
a sua fundação, um espaço de construção de uma
cidadania comum e de criação de uma consciência
ecológica global.
Cabe-nos promover soluções que
combatam um ambiente de generalizada violência física,
verbal e psicológica, que polui o ambiente e tolda de inútil
crispação a relação entre as pessoas. Cabe-nos a nós
contribuir para a justiça e a participação cidadã, que deve
ser vista como positiva, mesmo quando é protagonizada
por jovens e assume cariz inorgânico. O importante é que
se abale as consciências no sentido de promover a
cooperação, a solidariedade e a promoção económica e
social.
Conferência Episcopal Portuguesa, 2.05.2019
Parece-nos importante convidar os católicos e o conjunto
de cidadãos a participar nas eleições para o Parlamento
Europeu e exprimir-se não tanto sobre os problemas
nacionais mas em função dos projectos apresentados pelas
diferentes listas. Não se trata de cair no esquema
maniqueísta (a favor ou contra a Europa), mas de dizer que
Europa queremos, que modelo económico, social, cultural
e espiritual nos parece hoje o mais adaptado para o nosso
continente.
A questão é saber se os valores que Europa levou ao
mundo na sua compreensão do ser humano e da sua
dignidade inalienável, dos seus direitos fundamentais, da
sua capacidade relacional e solidária, se isso tudo poderá
ainda ser afirmado para o dia de amanhã e proposto como
ideal para outros continentes.
Conferência Episcopal Francesa 25.03.2019
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A pessoa e a comunidade são os fundamentos da Europa
que enquanto cristãos nós queremos e podemos ajudar a
construir. As pedras deste edifício chamam-se: diálogo,
inclusão, solidariedade, desenvolvimento e paz.
Papa Francisco,
Discurso no colóquio “Repensar a Europa”, Roma, 2017

Os valores e os princípios europeus do respeito da dignidade
humana, da liberdade, da democracia, da igualdade do
Estado direito e do respeito pelos direitos humanos
correspondem aos nossos valores e convicções
fundamentais de cristãos. Nesta tradição as igrejas assumem
a responsabilidade de continuar a acompanhar
construtivamente o desenvol-vimento da Europa.
Precisamos de mais confiança no processo da integração
europeia e de vontade política para continuar a desenvolver a União Europeia com o objectivo de dar mais força à
paz, à justiça social e à preservação da natureza e para
ajudar as pessoas a ter uma vida melhor em liberdade.
A união da Europa é um projeto de paz que, depois de duas
terríveis guerras mundiais com muitos milhões de vítimas,
encarna a esperança de uma convivência dos povos num
espírito de cooperação e aliança mútua.
Este projeto não perdeu nada da sua actualidade, antes pelo
contrário. Apelamos aos responsáveis políticos para que
saibam
comunicar
e
entusiasmar
as
pessoas,
nomeadamente os jovens, para a ideia de uma Europa
social, sustentável e democrática. Precisamos de uma união
europeia forte e coesa que se possa apoiar na confiança e no
voto
das
suas
cidadãs
e
cidadãos.
As eleições para Europa deste ano são uma escolha de
rumo: queremos uma Europa democrática, baseada em
valores, aberta, ou uma Europa nacionalista, autoritária e
antidemocrática?

“A pessoa e a
comunidade
são os
fundamentos
da Europa

“
Papa Francisco

“A união da
Europa é um
projeto de paz

“
cardeal Marx
Conferência
Episcopal
alemã

Queremos
Europa

Cardeal Marx, Presidente da conferência epicopal alemã
em declaração conjunta com Heinrich Bedford- Strohm,
presidente do Conselho da Igreja Evangélica alemã, 06.05.2019
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à procura da palavra
Oração para o caminho pastoral
Deus da Vida
na nossa diocese de Mainz enveredamos por caminhos novos.
Partilhamos experiências e esperanças
questões e preocupações, memórias e visões
- e a nossa fé de que Tu estás connosco!
Muitas mulheres e homens, mães e pais da nossa fé,
seguiram o seu caminho,
confiando nesta Tua presença e na Tua bênção:
Abraão
que deixa a sua terra
e ousa partir à procura da terra que TU lhe mostras!
Rute
que deixa os caminhos que lhe estavam traçados
e encontra no estrangeiro novas perspectivas.
As mulheres e homens que fizeram dos salmos a sua oração
que se orientam pela Tua Palavra e expõem a sua vida diante de Ti.
Os discípulos de Emaús
que sem o esperar encontram Cristo no caminho,
Ele que lhes explica a sua experiência à luz das Escrituras
e com eles partilha o pão.
As discípulas e discípulos
que na sua vida testemunham o Evangelho
e crescem numa comunidade plural na fé
Deus da vida : dá-nos o Teu Espírito, que nos dê força e ânimo, nos
assista e encoraje a avançar neste caminho pastoral da Tua Igreja
aqui na diocese de Mainz. Isto te pedimos, por intercessão de S.
Martinho, por Cristo, teu Filho, nosso irmão e senhor!
Diocese de Mainz I Trad.: jn
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Sociedade
&
cidadania

Conferência para protecção das
espécies em Paris
lança apelo dramático:
um SOS pela biodiversidade!

Decorreu em Paris, de 29.04. a 06.05.2019, a Conferência mundial das
Nações Unidas para a protecção das espécies ameaçadas. Segundo os
peritos, o desaparecimento das espécies terá para a humanidade e para o
planeta Terra consequências tão graves como as alterações climáticas, se
não mesmo mais graves.
O relatório dos cientistas é alarmante: cerca de um milhão de espécies
animais e vegetais estão actualmente em vias de desaparecimento.
Algumas podem mesmo deixar de viver nos próximos anos. Os insectos são
os mais ameaçados: só na Europa, a sua quantidade reduziu-se em cerca de
80% nos últimos 30 anos, segundo o relatório da conferência.
Os cientistas exigem aos politicos medidas corajosas para a protecção das
espécies, como seja a proibição de pesticidas em grande escala. Mas
lembram que todos podem fazer alguma coisa, a começar pelo jardim
diante da casa, ou pela horta. A palavra de ordem é “deixar viver”, mesmo
se alguns dos seres vivos – como vespas e formigas ou ervas ditas
“daninhas” – parecem apenas “estorvar”. A verdade é que todos esses
seres contribuem para o equilíbrio das espécies. Umas alimentam as outras,
protegem-se mutuamente, fecundam-se e ajudam a reproduzir-se, e todas
juntas asseguram que o nosso planeta seja a “casa comum” (como afirma o
Papa), com garantia de poder ser habitável a longo prazo.
O desenvolvimento económico e industrial tem de colocar a questão da
sustentabilidade como primeiro critério. Muitos dos produtos que
garantem o nosso “bem-estar” não são sustentáveis ou são agressivos e
mortais para espécies mais frágeis. A produção agrícola ou a pesca
intensiva são o segundo problema. Na redução do consumo exagerado
todos podemos fazer alguma coisa.
A preservação da natureza é uma questão que a todos diz respeito! É a
sustentabilidade da vida que está em causa!
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Em 1979 foi criada a
“Missão” de
Offenbach...
Em 1984 começava a
anos
publicar-se
“Comunidade Cristã”
regularmente como
No advento 2017 o nosso bispo convidou a diocese a refletir
boletimsobre
mensal
o novo
a
“Comunidade cristã”.
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Portuguesa de Offenbach
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e agora
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1993-1998 : entre Offenbach e Mainz
Em 1993, uma alteração importante e cheia de consequências se deu na
vida da Comunidade: a equipa pastoral Padre Francisco Cabral e Joaquim
Nunes foram solicitados pela Diocese para assumir a responsabilidade
pastoral também na Comunidade de Mainz, entretanto sem pároco, devido
ao regresso a Portugal do padre António Cabral. Em Mainz, estava e
continuava a colaboradora pastoral Maria da Graça Cabral, responsável
pela catequese da infância.
Este “alargamento de tarefas” não foi fácil de gerir. O trabalho pastoral é
sobretudo um trabalho de presença, de disponibilidade, de ter tempo para
encontrar-se com as pessoas. Não era fácil continuar a estar presente em
Offenbach como até agora. Houve que alterar ritmos e tentar coordenar
actividades, se possível com encontros “regionais” que incluíssem os
agentes das duas comunidades. Foi mesmo necessário deixar algumas
actividades – como, por exemplo, os grupos de revisão de vida.
“Vimos com a consciência das nossas limitações de tempo e
disponibilidade. Trazemos connosco a fé em Jesus Cristo que nos leva a
partilhar convosco o projecto de uma Igreja viva...”, escrevia-se na
Comunidade Cristã de Dezembro 1993, em texto assinado por Francisco
Cabral e Joaquim Nunes.
Em contrapartida, conseguiu-se um meio tempo de trabalho para o
secretariado da Missão de Offenbach (em Mainz, já havia!). O primeiro
candidato a esse lugar foi Paulo Pinho (a partir de abril 1994), mas que não
o pode fazer se não por alguns meses, por incompatibilidade de horário.
Sucedeu-lhe Sandra Moço (iníc
io em setembro 1994). Entretanto em Mainz, a partir de janeiro de 1994
assumiu o lugar do secretariado Bruno Lopes. A equipa estava completa
para os próximos anos !
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mesmo
tempo
procurando
organizar
actividades
conjuntas.
Alguns exemplos: - Maio de 1994, um grupo de jovens das duas
comunidades organizou-se para ir Taizé; - Maio 1994, peregrinação a
Liebfrauenheide, em conjunto com Gross-Umstadt; - janeiro 1995: torneio
de futebol para jovens; - fevereiro 1995: fim de semana de catequistas em
conjunto, em Wickstadt; - Abril 1995: dia de retiro para todas as
comunidades; Maio 1995: viagem a Roma e Assis com 70 pessoas de todas
as comunidades; junho 1995: dia de todas as comunidade em Mainz... A
lista podia prolongar-se de ano para ano.
Em conjunto, eram os encontros de catequistas, de jovens, de formação
dos conselhos paroquiais; encontros de noivos, encontros de casais...
As distâncias dificultavam, mas não impediam.

35 anos de “Comunidade Cristã”
Em conjunto com Mainz passou também a ser este boletim que tem entre
mãos: a Comunidade Cristã. A sua tiragem aumentou em 1994 de 400 para
550 exemplares. E assim se manteve até 2012, ano em que voltou a ser
boletim apenas da Comunidade de Offenbach.
Em Offenbach a
“Comunidade Cristã” existe como publicação mensal desde 1984.
Alguns números e factos sobre a “Comunidade Cristã”
Tiragem actual : 400 exemplares/mês
Anos de publicação: 1984 - ... (35 anos!).
Publicação média anual: 9 exemplares / ano = 315 meses de publicação
Número de páginas publicadas (315x20) = 6.300 !
Temas que se repetem de ano para ano são a quaresma, a páscoa, o natal
Todos os outros são temas variados, que vão desde o campo eclesial e
formação teológica até às grandes questões das migrações e da sociedade
multicultural.
Desde 2000 dispomos de uma edição digitalizada e desde 2014 a
Comunidade Cristã está disponível em arquivo (formato PDF) na internet
na página da Comunidade Católica Portuguesa de Offenbach :
www.portugiesische-gemeinde.de

Comunidade Cristã maio 2019

disto
& daquilo
SEXTAS-FEIRAS
PELO FUTURO
“Fazemos greve pela protecção
do clima !”
Os políticos de toda a Europa, e
mesmo para além dela, não
deixam de manifestar a sua
surpresa com as dimensões
adquiridas pelo movimento de
jovens “Friday for future!”, que
todas as sextas-feiras leva
milhares e milhares de jovens a
abandonar as salas de aula para
protestar contra a incoerência e
ineficácia dos políticos, no que diz
respeito à protecção do clima.
“Fazemos greve pela protecção
do clima !” – assim se manifestam
os jovens, seguindo o exemplo de
Greta Thunberg, jovem sueca de
16 anos.
Impressionante é também que
esses mesmos políticos que
criticam os jovens como geração
politicamente desinteressada
agora são os primeiros a
manifestar reservas em relação a
este movimento de protesto.
“Melhor seria que protestassem
fora do horário escolar...”, ouvese. Como se alguém dissesse aos
trabalhadores: “greve sim, mas

melhor seria fazer greve nas
vossas férias...” !!!

ELEIÇÔES EUROPEIAS
Muitos vão votar nas listas
nacionais de Portugal, outros vão
votar aqui nos candidatos da
Alemanha.
Importante é saber que as
grandes fracções democráticas no
Parlamento Europeu reúnem
deputados de todos os países da
Europa. As grandes fracções
democráticas são:
EPP : Cristãos democratas
(CDU alemã, PSD português)
S&D: Sociais democratas
(SPD alemão, PS português)
Greens/EFA: Verdes e PCP
português
GUE/NGL: Esquerda
(Die Linke Alemã, Bloco de
Esquerda português)
Die EVP reúne as forças de direita
(CDS Portugal)
Die EKR reúne so adversários da
Europa (AfD alemã, FN francesa)

Patrocínios
A capa a cores da Comunidade Cristã
é patrocinada por:
Aveirense, Biebererstr. 76 Offenbach
e Heddernheimer Ldstr 24 Frankfurt
Sound & Light, Gustav Adolf Str. 14
Offenbach

Tiragem deste mês: 400 ex.
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rir
faz bem
Naufrágio
O reporter:
- Então o senhor foi o único
sobrevivente do barco que
afundou!?
- Exatamente!
- E como conseguiu?
- Cheguei tarde ao porto e o
barco já tinha partido...
Bombeiro
Um bombeiro chega a casa
depois de apagar um fogo
muito dificil e diz à mulher:
- Quando morrer não quero de
maneira nenhuma que me
vistas a farda nem sequer o
capacete de bombeiro!
- Porque não?
- Se S. Pedro me vê fardado
ainda me manda apagar o fogo
do Inferno!
Primos
- Então por onde anda o teu
primo Augusto?
- Na prisão! roubou um saco
de batatas.
- E o teu irmão?
- Também na prisão: roubou
umas cebolas.

- Então e o teu tio Alberto,
aquele que roubou 10 milhões
ao banco também está preso?
- Esse não, não o conseguiram
apanhar, está no Brasil...
Segredos
- Eu não acredito que mulher
alguma consiga guardar um
segredo!
- A minha, sim. Há dez anos
que estamos casados e ainda
não me disse onde gasta tanto
dinheiro!
Má educação
- Pedrinho, logo vou contar ao
papá que foste mal educado!
- Razão tem o papá quando
afirma que as mulheres não
pode saber nada!
Dono da casa
Marido, esposa e a mãe desta
estão numa terrível discussão.
A campainha toca, a
empregada abre.
- Posso falar com o dono da
casa?
- Tem muita pressa?
- Porquê, não está ninguém?
- Está sim, mas estão a decidir
quem é o dono da casa...

Deus vê
o que o Diabo esconde
Comunidade Cristã maio 2019

Estamos convencidos
de que um caminho calcetado
de palavras de agitação populista
ou uma Europa fechada pelos muros do nacionalismo
nos leva no sentido errado.
Em vez disso
uma Europa unida
pode responder aos grandes desafios do nosso tempo:
a globalização, a digitalização, a imigração
ou as alterações climáticas
bem como aos desafios da liberdade e da segurança.
Opomo-nos a toda a forma de extremismo
e de nacionalismo exagerado
e apoiamos, também nos nossos contactos ecuménicos,
a coesão europeia.
Neste sentido, lhe dirigimos o nosso apelo:
faça sua a causa da Europa e do futuro da União
Europeia! Vote nas eleições europeias a 26.05.2019!
Bispo Dr. Heinrich Bedford-Strohm
Cardeal Reinhard Marx
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