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Celebrar a fé  

 

Plano das missas nas nossas comunidades : 

 

Julho 2020 

 

05.07. Primeiro domingo do mês, XIV Domingo comum A  

 Offenbach: 09:30 h  Harheim: 11:30 h Lollar: 16 h 

 

12.07. Segundo domingo do mês, XV Domingo comum A  

 Offenbach: 09:30 h  Harheim: 11:30 h  
  

19.07.  Terceiro domingo do mês, XVI Domingo comum A  

 Offenbach: 09:30 h  Harheim: 11:30  h    Kelsterbach: 16:00 h 

 

26.07. Quarto domingo do mês, XVII Domingo comum A   

              Domingo de integração. Participamos nas celebrações de domingo   

 nas paróquias onde vivemos. 

    

Agosto  2020 

 

Durante o mês de Agosto não teremos celebrações em língua 

portuguesa.  

 

Setembro  2020 

 

06.09. Primeiro domingo do mês – XXIII Domingo comum A  

 Offenbach: 09:30 h  Ober-Eschbach: 11:30  h      
 
13.09. Segundo domingo do mês, XXIV Domingo comum A  
             Offenbach: 09:30 h  - Ober-Eschbach: 11:30 h -  

 

20.09. Terceiro domingo – XXV Domingo comum A. 

             Offenbach: 09:30 h  - Harheim: 11:30  - Kelsterbach 16:00 h 

 

27.09. Quarto domingo do mês – XXVI Domingo comum A.  

  Domingo de integração. Participamos nas celebrações de domingo 

  nas  paróquias onde vivemos. 
Imagem da capa:  

_richard-woollett_cc0-gemeinfrei_pixabay 
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este mês 
Férias em tempo de pandemia do Covid-19 

 
Para muitas familias está claro que seus planos de férias para este verão há 
que se levar em conta a realidade do coronavirus. Por todo lado avalia-se se 
vale a pena correr o risco de colocar a vida da familia em perigo por férias, 
como nos anos passados: voltar à sua terra ou andar um pouco por todo 
lado. O que as autoridades de saúde dizem é que teremos que aprender a 
viver com a pandemia durante algum tempo e acredita-se que as viagens de 
férias são possiveis sob certas condições e restrições até ser encontrada 
uma vacina contra o virus. 
 
Se levarmos em conta que férias estão associadas a pausa e mudança da 
rotina do trabalho ou estudos para recompor as forças, descansar dos 
esforços; tempo para viajar, encontar amigos... tempo de reduzir o stress. 
Como fazer isso neste tempo de pandemia? 
 
Ouve-se que muitas familias optaram por não viajar, até porque entendem 
que com muitas restrições e os cuidados que devem ter em relação a 
proteger-se do virus, torna a viagem muito estressante. E ainda não vêem 
sentido voltar a terra e não poder reunir a familia e amigos. Viajar de férias 
e manter distancia de familiares e amigos que não se vêem há um tempo, 
não muito faz sentido. Para esse grupo, férias é reencontro, é alegria, é 
festa, é tempo de estar-se a vontade. E como acreditam não poder fazer 
isso nesse tempo não vão sair do país onde moram. 
 
Ouve-se também que outras familias optaram por viajar. Fazem bem. Esses 
parecem querer  superar o medo do virus. Preferem sair, vão ao encontro  
 

dos seus amigos e parentes; vão à sua terra, mesmo sabendo que não serão 
férias como as dos anos anteriores: nessas férias podem faltar o beijinho, o 
abraço, a reunião do grupo grande da familia e dos amigos. Mas mesmo 
com essas restrições, terá valido a pena sair um pouco da rotina da casa. 
 
Independente da decisão que cada familia tomar, de ir ou ficar por aqui,  
aproveitem da melhor maneira as suas férias. E protejam-se! 
CF  
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A nossa comunidade 
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR  

 
 

Ainda os condicionamentos ...  
As actuais restrições o que diz respeito ao ajuntamento de pessoas em 
espaços fechados mantém-se até 31 de Agosto. Não sabemos como será a 
partir daí. 
No entanto, depois das férias, iremos recomeçar com as actividades dos 
pequenos grupos, uma vez que temos salas que comporta até 8 pessoas. 
 
O mesmo diz respeito ás celebrações da Eucaristia. A manter-se os actuais 
condicionamentos, podemos continuar em Offenbach (a Igreja comporta 54 
pessoas), em Harheim (a Igreja comporta 43 pessoas) e em Ober-Eschbach 
(24 na Igreja e 24 na sala). 
Festas e outras actividades com comida continuam a não permitidas.  
 

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   
*   ou a paróquia onde vive (da qual somos também membros!) 
 
Contacto do escritório consular em Hattersheim: 06190 9753490 

 

Avisos de higiene para as nosas celebrações: 
Ao entrar e ao sair da Igreja, ponha máscara! 
Desinfecte as mãos à entrada da Igreja  
Veja se o seu nome está na lista ou, se não estiver dê o nome. 
Não há livros de cânticos, porque não se pode cantar 
Os lugares disponíveis para se sentar estão devidamente marcados.Uma 
pessoa por cada lugar marcado. Se for casal e filhos, podem ficar juntos. 
Na entrada, na saída, na ida à comunhão... manter sempre o mínimo de 1,5 
m de distância. Ao sair, não fique em grupos a conversar... mantenha a 
distância!    

Comunidade Cristã Julho 2020  

Comunidade Cristã Julho 2020  



5 
 

Vida das comunidades 
 
Catequese e primeira comunhão. 
 
Adiadas devido aos condicionamentos exigidos pela lei em virtude da 
crise do corona, as festas da primeira comunhão foram agora 
marcadas em reunião de pais para o mês de Outubro: 
 
Em Harheim, para o domingo 11 de Outubro, na Igreja de Nieder-
Eschbach;  
Em Offenbach, para 18 de Outubro na Igreja de St. Paul. 
 
Retomamos os encontros de catequese  
- Em Harheim, no sábado, dia 29 de Agosto, às 14:45 h 
- Em offenbach, sexta-feira,  4 de Setembro, às 17:00 h 
  
A profissão de fé será marcada também em breve, depois de 
reunirmos os pais.  
 
 
 
 
 

Gestos de solidariedade 
 
No quinto domingo de maio fizemos a recolha de soluadriedade para os 
cristãos dos países de leste, apoiadaos pela RENOVABIS.  
 
Juntámos 119,25 € 
distribuídos pelas seguintes comunidades: Offenbach: 34,25 €; Harheim: 85 
€. 
 
A todos o nosso OBRIGADO poer mais este gesto de solidariedade.  
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Não temais ! 
 
A 27 de março passado,  o papa Francisco fez um gesto extraordinário: deu 
ao mundo a benção Urbi et Orbi em plena crise provocada pela pandemia.  
Nessa celebração, o Papa utilizou o conhecido texto do Evangelho em que 
Jesus acalma a tempestade. Nesse relato bíblico, Jesus interpela os seus 
dicípulos apavorados com estas palavras: “porque tendes tanto medo? 
Ainda não tendes fé?” (Marcos 4,40).  
O papa escolheu esse texto, mas não teria dificuldade em encontrar no 
Evangelho textos contra o medo, apelos à fé e à confiança. Eles são 
frequentes nos quatro evangelhos: vão desde o anúncio do nascimento de 
Jesus aos pastores até aos encontros do Ressuscitado com os seus 
discípulos assustados. Num destes últimos domingos (no 12º do Tempo 
comum) o Evangelho de São Mateus coloca três vezes na boca de Jesus a 
expressão “não temais!”.  
 
“Não temais!” O apelo é para nós hoje.  
 
Ainda a crise do Corona não está ultrapassada nem aqui nem em muitos 
outros países do mundo.  O medo deste vírus desconhecido para o qual 
ainda não há nem vacina nem terapia domina e condiciona a nossa vida 
privada e social,  a nossa economia, o nosso dia-a-dia. Também a nossa vida 
comunitária de igreja está praticamente parada desde meados de março. 
As medidas e restrições ordenadas pelos responsáveis políticos eram tão 
radicais que só nos podiam meter medo. A abertura dessas restrições nas 
últimas semanas será a título experimental e como tal deve ser saboreada 
porque tudo pode voltar atrás se a situação o exigir de novo.  
 
O medo é com certeza uma reacção saudável e boa,  neste caso adequada,  
se tivermos em conta as notícias com os números dos infectados e mortos 
um pouco por todo lado,  e em alguns países de forma tão grave, como por 
exemplo no Brasil. O medo que a doença nos bata à porta nenhum médico 
no-la pode tirar. Temos de aprender a lidar com ele.  
 
Mas no Evangelho o medo é também um sintoma de uma fé pequena, frágil 
e insegura. O medo é o contrário de confiança em Deus. E acreditar é 
confiar. Confiar que Deus é o único senhor das nossas vidas, que Ele está 
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connosco, nos acompanha e protege, não importa a que tempestades 
estamos expostos. Acreditar é confiar,  daí o apelo de Jesus: “não temais!”  
 
“Não se vendem dois passarinhos por uma moeda? E nem um deles cairá 
por terra sem consentimento do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça 
estão todos contados. Portanto, não temais: valeis muito mais do que todos 
os passarinhos!” (Mateus 10,26-33) 
 
Contra o medo,  a oração da fé-confiança! 
 
“Não temais!”:  é um apelo à fé. Para que é que a nossa fé  há-de servir se 
não nos acalma quando uma tempestade, uma crise forte,  abala o nosso 
mundo e a nossa vida? “Ainda não tendes fé?”, pergunta Jesus aos seus 
discípulos no meio da tempestade.  
Acreditar não quer dizer naturalmente ficar inactivo, indiferente ou 
despreocupado numa situação em que a nossa vida e a vida de todos está 
ameaçada. Sentimo-nos impotentes e esta impotência pode ser tão forte 
que nos pode dar o sentimento de que finalmente só Deus nos pode ajudar, 
só a oração seria a última esperança. Uma atitude de crente com o perigo 
de cair na resignação e no pessimismo: não se pode fazer nada, paciência!  
 
Mas não: para os que crêem, a oração já é uma acção, é uma atitude activa. 
A fé é um apelo a ultrapassar esta impotência e este sentimento de 
resignação. O papa Francisco nesse dia 27 de março rezava: “tu queres que 
nós não tenhamos medo; mas a nossa fé é fraca e nós receamos!”. Rezar 
para que a nossa fé cresça, ganhe força e para que a nossa confiança em 
Deus nos retribua a paz é o poder dos que crêem,  que ninguém nos pode 
tirar.  
 
Acreditar é saber-se acompanhado. Em Deus estamos abrigados, na vida 
como na morte. Por isso esta palavra de Jesus que repete muitas vezes ao 
longo do Evangelho pode ajudar-nos hoje a atravessar esta crise e todas as 
crises, pode recuperar em nós a esperança.   
 
Não temais! 
 
jn 
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Hino à primavera  

Já lá vem a primavvera 
com sua linda feição 
para encher tudo de flores 
para oferecer ao verão 

Ela vem só por três meses 
mas já sempre foi assim 
como é tão aplicada 
deixa-nos um lindo jardim 

O verão fica feliz 
já tem tudo adiantado 
brotam pomares e vinhas 
reverda por todo o o lado 

Generosa primavera 
e os seus irmãos também 
vêm cumprir sua missão 
e tudo pra nosso bem 

Prepara tudo bem a tempo 
está fresca como mangerico 
ela vai-se tão contente 
porque deixa o verão mais rico 

Já se vai a primavera  
e leva o coração quente 
ela vai toda feliz 
porque alegrou toda a gente 

Ela despediu-se em junho 
pro ano vem outra vez 

Só a nossa primavera 
veio apenas uma vez ! 
 
Teresa Paiva Bento  
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Uma Luz acende outra Luz 
 
A Escuridão só consegue vencer, se não encontrar oposição.  
Aos bens essenciais também pertencem Esperança, Fé e Coragem.  
Palavras representam perigosas inimigas ou poderosas aliadas.  
Quando a caminhada na Estrada da Vida se apresenta difícil e as forças 
querem chegar ao fim, vive-se desesperados momentos.  
Momentos que requerem resguardo.  
Uma pequena palavra de Esperança e Fé consegue oferecer o precioso e 
procurado resguardo, a fim da Coragem continuar com a caminhada.  
 
Nem sempre a vida se apresenta como desejamos.  
Acontece, que o Ser Humano pensa, mas Deus guia.  
E para onde nos guia - nem sempre compreendemos.  
Eis o motivo, porque por vezes reina a ausência de certeza na confiança,  
que se consegue ultrapassar severos obstáculos,  
quando o caminho se apresenta mais longo e complexo do que o esperado.  
  
Um antigo ditado diz: quem náo luta, perde  
e só quem continua a caminhar, consegue descobrir  
o Poder da Fé, Esperança e Coragem,  
porque jamais é possível saber,  
o que na Vida é Determinação Humana ou Divina.  
Saber que pertence a Deus.  
Acender uma Luz,  
a fim de ajudar a iluminar um caminho tão difícil,  
que estamos juntos a caminhar na direção de um incógnito Futuro.  
Que o Anjo da Guarda seja a companhia  
e nos segure na Opacidade do Nevoeiro da Misteriosa Vida,  
a fim de se chegar à Luz do Bem. 
  
Carmelita de Soua 
(texto abreviado) 
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à procura da palavra 
   
Ver como Jesus 
 
Senhor Deus 
Cura as nossas cegueiras! 
Ensina-nos a ver tudo com os olhos de Jesus, 
a contemplar as pessoas 
os acontecimentos e as coisas 
como Ele as vê; 
a ler e a interpretar tudo 
à luz do Teu Espírito. 
 
Dá-nos um olhar penetrante 
Que saiba ver 
a semente que morre, 
a planta que germina, 
a flor que se abre, 
o fruto maduro. 
 
Permite-nos descobrir, Senhor, 
nas nossas cruzes, 
a aste da Cruz do teu Filho 
e na dor de toda a morte 
uma antecipação do mistério glorioso da Tua páscoa. 
Que tudo o que existe, Senhor, 
o pão e a fome, 
a água e a sede, 
a luz e as trevas, 
a companhia e a solidão, 
a alegria da vida e a agonia da morte 
se convertam para nós 
em sinais da mensagem do Evangelho. 

Adpatado do livro 
Elena Oyarzabal, “Orar es vivir”, Paulinas (Es) 
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Rir faz bem 

Gémeos I 
- Já soube que foste pai de dois 
gémeos e aproveito para te dar 
os parabéns. Qual é a melhor 
hora para lá ir a tua casa vê-los? 
Responde o amigo: 
- Aparece por lá, por volta duas 
da madrugada, que é quando eles 
estão mais despertos! 
 
Gémeos II 
Os gémeos fazem anos e estão a 
abrir as prendas. Quando chega a 
vez da prenda da avó, abrem as 
caixas e deparam-se com pistolas 
de água, que correm logo a 
encher. 
Espantado, diz o pai à mãe: 
- Ó mãe… Então foi-lhes dar 
pistolas de água? Então não se 
lembra de estar sempre a 
resmungar comigo e com o mano 
por estarmos sempre a molhar a 
casa toda com as nossas pistolas? 
A senhora sorri e diz, 
calmamente: 
- Lembro, pois… 
 
Sono perdido 
Um maluco estava a espreitar 
para debaixo da cama e outro 
pergunta-lhe: 
- Porque é que estás para aí a 
espreitar?! 

O outro: 
- É que esta noite, quando me 
deitei, perdi o sono e, agora, 
ando à procura dele… 
 
Comandante 
Um comandante, achando que os 
seus subordinados não estavam a 
respeitar a sua liderança, 
resolveu colocar a seguinte placa 
na porta do seu gabinete, logo 
que chegou pela manhã: 
-Aqui quem manda sou eu! 
Ao voltar de uma reunião, 
encontrou o seguinte bilhete 
junto à placa: 
-A sua esposa acabou de ligar  e 
disse para o comandante levar a 
placa dela para casa. 
 
Memória 
Sentados num banco de jardim, 
dois idosos reformados, 
recordavam tempos passados. Diz 
um, a certa altura: 
- Tenho oitenta e dois anos e não 
me lembra de ter dito uma 
mentira em toda a minha vida. 
E o outro: 
- Acredito. Nestas idades já 
ninguém pode confiar na 
memória… 

 

Mais vale recusar com graça, 
do que dar com grosseria. 
 
                Provérbio popular
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Desejamos 
a toda os membros  

da nossa comunidade 
e a todos os nossos leitores  

 
boas férias 

e um bom tempo de descanso 
onde quer que seja 

e dentro dos possíveis. 
 

Que todos voltem com saúde 
para mais um novo ano de escola  

e de trabalho 
 
 
 
 

 
Comunidade Católica de Língua Portuguesa de Offenbach    

Portugiesisch sprechende  katholische Gemeinde 

Marienstr. 38                                        Tel. 069 / 845740                                     

D- 63069 Offenbach                               Fax. 069 / 83 83 89 79 

 

E-mail: offenbach@portugiesische-gemeinde.de 

Homepage: www.portugiesische-gemeinde.de 

Facebook: comunidadecatolica.offenbach 

http://www.portugiesische-gemeinde.de/

