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Celebrar a fé
Plano das missas nas nossas comunidades para este mês:
Junho 2018
03.06. Primeiro domingo – 9º domingo comum B
Offenbach às 09:00 h Ober-Eschbach: 11:30 h e Lollar 17:00 h
10.06. Segundo domingo – 10º domingo comum B
Missa em Offenbach às 09:30 h Ober-Eschbach: 11:30 h
13.06. Festa de Santo António.
Missa ás 19:00 h na Igreja de St. Marien Offenbach
17.06. Terceiro domingo – 11º domingo comum B
Missa em Offenbach às 09:30 h Nieder-Erlenbach: 11:30 h
24.06. Quarto domingo – 12º domingo comum B
Missa em Kelsterbach às 16:00 h
Julho 2018
01.07. Primeiro domingo – 13º domingo comum B
Missa em Offenbach às 09:30 h Ober-Eschbach: 11:30 h
08.07. Segundo domingo – 14º domingo comum B
Missa em Offenbach às 09:30 h Ober-Eschbach: 11:30 h
15.07. Terceiro domingo – 15º domingo comum B
Offenbach às 09:30 h Harheim: 11:30 h Kelsterbach: 16:45 h.

Durante o mês de Agosto não temos eucaristia em língua
portuguesa. Retomamos no 1º domingo de Setembro.

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

Imagem da capa: Rudolf Schmidt In: Pfarrbriefservice.de
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este mês
TOME NOTA

Futebol na comunidade cristã?!
- talvez os leitores da Comunidade Cristã reajam
assim ao ver este número do nosso boletim
paroquial. Num tempo em que todos falam de
futebol, que poderemos dizer de novo?

Horário de verão
das nossas
celebrações
e
no nosso
escritório:
veja página 5

Num documento publicado pelo Vaticano, a Igreja
convida a uma reflexão ética sobre o desporto e,
justificando a tomada de posição, afirma-se: “A
Igreja entende a pessoa humana como unidade
de corpo, alma e espírito, e procura evitar
qualquer tipo de reducionismo no desporto que
rebaixe a dignidade humana. A Igreja interessa-se
pelo desporto porque se interessa pelo ser
humano, pelo ser humano integral e reconhece
que a actividade desportiva incide na formação da
pessoa, nas suas relações, na sua espiritualidade”.
A nossa preocupação é, como sempre, fazer
reflectir. O campeonato mundial convida à festa.
As multidões juntam-se diante dos grandes ecrans
ou em suas casas para “torcer” por esta ou por
aquela equipa. Tudo bem. Ninguém nos pode
levar a mal que nos alegremos com a vitória!
Mas não podemos deixar de reflectir criticamente
tudo o que vemos, nem desinteressar-nos pelo
que está atrás de todo o espectáculo. Para dar só
alguns exemplos simples:
há que denunciar a supremacia do dinheiro em
todo o desporto de alta competição; há que
discordar de toda a forma de violência, dentro ou
fora do estádio; há que manter a largueza no
olhar, que reconheça o valor dos adversários,
recusando todo o tipo de fanatismo... No fundo:
há que apreciar o bom desporto e todos os que,
perdendo ou ganhando, mantêm um espírito
desportivo.
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A nossa comunidade
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR

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)
05 Terça – reunião do Conselho Paroquial, em Offenbach, às
19:00h.
07 Quinta – Oração à maneira de Taizé, às 19:00 h., em St. Paul
Offenbach
09 Sábado – convívio de encerramento do ano de catequese, às
15:00 h em Offenbach
- Convívio de todos os colaboradores na liturgia das
comunidades de Harheim e Ober-Eschbach, em OberEschbach.
11 Segunda – convívio de verão do Grupo Nova Terra, Offenbach
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
16/17 Sábado/domingo – Mainuferfest em Offenbach. Presença da
nossa comunidade com um stand
24 domingo – Missa em Kelsterbach, às 16:00 h. seguida de
convívio comunitário.
Julho 2018
Calendário das celebrações da Eucaristia: ver p.2
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GESTOS DE SOLIDARIEDADE
Colecta para RENOVABIS.
No Pentecostes somos convidados a partilhar com as
comunidades cristãs do leste da Europa.
Juntámos 171,26 €, nas seguintes comunidades:
Kelsterbach:
24,00
Offenbach:
76,20
Ober-Eschbach/Harheim: 71,06 €
A todos os nosso obrigado por mais este gesto de partilha
solidária.

PERÍODO DE VERÃO
Com o terceiro domingo de julho, interrompemos o ritmo das nossas
celebrações dominicais, para um período de férias.
Retomaremos no primeiro domingo de setembro (02.09.2018).
Procure participar na Eucaristia da paróquia onde vive. Somos
membros das duas comunidades!
Durante todo o verão, o escritório da comunidade mantém o
seguinte horário: Terças – quartas - quintas-feiras: 15:00 – 19:00 h

A todos um bom
tempo de férias,
onde quer que elas
sejam,
com muito descanso,
bons encontros e
bom regresso !
Comunidade Cristã Junho 2018

Pessoas
e factos

Sohns apresentamos as nossas
condolências pela morte do seu
irmão e a nossa solidariedade na
oração!

* Foram baptizadas as seguintes
crianças da nossa comunidade:
- Raquel Sofia Reguengo
Ventura, filha de Bruno Miguel
Ventura Vergueiro e de Cristina
Silva Reguengo Ventura
a 02.06.2018 em NiederErlenbach
- Maria Laura de Almeida
Teixeira da Fonseca Rijo, filha de
Edgar Rijo e Ana Alexandra
Teixeira, a 03.06.2018 em
Offenbach
Alegramo-nos com estes novos
membros da nossa comunidade!
* Faleceu a 19.05.2018 o padre
Helmut Sohns, irmão (gémeo) do
padre Kurt Sohns, que foi
durante muitos anos o pároco de
St Paul (Offenbach) e também
por alguns anos pároco da nossa
Comunidade. Ao padre Kurt

* Faleceu José Agripino Pereira
Mereles, 71 anos de idade, a
28.05.2018 em Offenbach. Foi a
sepultar em Portugal.
* Faleceu José Adelino Correia
Gomes, 82 anos de idade, a
30.05.2018 em Offenbach.
* Em Portugal, onde vivia actualmente, faleceu a 27.05.2018 José
Vilaverde de Sousa, de 82 anos
de idade. Ele foi membro da
nossa comunidade de OberEschbach, e muito activo nas
estruturas autárquicas . À sua
família as nossas condolências!
Às famílias em luto
apresentamos as nossas
condolências e a nossa
solidariedade na oração !

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
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Vida das comunidades
Primeira comunhão
E profissão de fé na nossa comunidade
No dia 03.06.2018 celebrámos na nossa comunidade a festa da primeira
comunhão e profissão de fé,
A celebração decorreu sob o tema: “Fazemos parte da rede dos amigos de
Jesus”. Este rede de todos aqueles que respondem com um SIM ao convite
de Jesus e à amizade de Deus. Nesta rede – imagem de união e de partilha –
celebramos e sentimos a alegria de ser Igreja. Oxalá este viver em rede
marque também a nossa vida de todos os dias, uns com os outros, na
amizade, na entreajuda, no apoio a quem precisa, no acolhimento a quem
chega, no respeito por todos os diferentes.
Celebraram a sua primeira
comunhão:
David Gabriel Perestrelo da Silva
Diogo Almeida Fonseca Rijo
Leandro Anthony Pereira Chessa
Rodrigo Miguel Moitinho da Silva

Celebraram a Profissão de fé:
Afonso Melo Miranda
Helder Lima Martins
Cristiano Oliveira Teixeira
Diana Baptista Marques
Diego Moco Antunes
Lara Moutinho Dias
Leticia Baptista Marques
Rita Rocha Raimundo
Samuel Pedrosa Portinha

Parabéns a todas as crianças e suas famílias !
Comunidade Cristã Junho 2018

Tema

Futebol, contributo para a sociedade
O assunto futebol é sempre tema de calorosas e demoradas
discussões no dia a dia, principalmente no meio masculino. E
com a aproximação dos jogos do campeonato do Mundo este
assunto se amplia. Mas acredito que no período de realização
de um campeonato ou de outros jogos mundiais também é
tempo de refletir sobre a importância do futebol e do
desporto como tema de confraternização mundial e seu
contributo ou não para o bem da sociedade.

Competir
jogar
perder e ganhar
Já ouvi as pessoas mais velhas de que o futebol nos dias atuais
- tudo
perdeu muito daquilo que era seu objetivo principal: o
é desporto!

desporto como uma prática lúdica, onde era fácil ver nos
jogadores o prazer de jogar ou de competir. O dinheiro não
estava em primeiro lugar. Os que entravam em campo era
para mostrar o que sabiam fazer e pouco preocupados
estavam com as câmaras a filmar. Nos dias atuais, os
capitalistas tomaram para si as rédeas do futebol e do
desporto profissional, de modo que a busca pelo lucro acabou
por ser também um dos grandes objetivos dos campeonatos. E
mais preocupante ainda é saber que com a profissionalização
do desporto, o jogador passou a ser moeda de grande valor no
mercado de desporto internacional. Os altos salários dos
jogadores e seus valiosos contratos com grandes clubes,
acabam por levar a muitos desses jogadores a atuarem de
maneira mais cautelosa e com medo de machucar-se e assim
“perder valor nas aplicações da bolsa”. O jogador tornou-se
mercadoria que precisa ser cuidada que pode ser “vendida” ou
“comprada”. E neste mercado, quem mais lucra são as
grandes empresas de capital e quem perde são os que
admiram e gostam do futebol e veem jogadores de seus times
de coração serem vendidos nos momentos em que eles são
mais importantes no seu clube.
De qualquer modo, os que praticam o esporte de maneira
profissional, têm obrigação moral de lembrar que são
formadores de opinião e devem aproveitar estes momentos
dos grandes jogos a nivel mundial para mostrar às pessoas
valores que são importantes para a sociedade como lealdade,
honra e respeito pelos adversários, colegas de equipe e aos
admiradores do futebol. Por hora, cabe ao bom torcedor ter o
direito de ver os jogadores da equipe do seu país jogar com
muito amor a camisa e dar tudo de si em campo. E que vença
o melhor. CF
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testemunhos
O esforço...
Treina-te e esforça-te
para atingires os objetivos de cada exercício.
Luta junto com os teus colegas
para seres melhor que os adversários.
Se perderes, treina mais.
Organiza melhor a tua agenda,
pois vais precisar de mais tempo de treino e,
também por isso, descansar mais.
Mas nunca descures o rendimento escolar!
Corrige o teu comportamento
com base no que o teu treinador te diz
e, se por mérito próprio ganhares,
não relaxes:
no próximo fim-de-semana há
competição e o teu adversário vai aparecer mais forte.
Mas sempre respeitando as regras do jogo!
Texto seleccionado e adaptado por
Dominic Machado, jogador de futebol (Kelsterbach)

... e a alegria de quem joga
Há muitos aspectos importantes para mim no desporto. Jogo
futebol, acho muito importante jogar como um “team”, pois
o futebol é desporto de equipa.
Além disso, o respeito é um dos pontos mais importantes a
acrescentar. Ao respeito deve juntar-se o fair play, para que
o jogo seja mesmo correcto e honesto.
E por fim há o prazer e a alegria de praticar desporto, que é
muito importante. Não teria sentido praticar um desporto
que não nos desse alegria.
Fábio Meda, jogador de futebol
(Nieder-Erlenbach)
Comunidade Cristã Junho 2018

Competir
jogar
perder e ganhar
- tudo
é desporto!

Fair play

Tema

Competir
jogar
perder e
ganhar
- tudo
é desporto!

O DESAFIO de todos os desafios

Numa sociedade marcada pela procura do rendimento
máximo – cada vez mais, mais e mais – o desporto não
escapa a esta “lógica” capitalista. Sobretudo nas modalidades de alta competição, o importante passa a ser o ganhar o
“jogo”, o triunfar custe o que custar, mesmo que seja pelo
uso de métodos desonestos (como o doping), ou pelo ataque
à integridade física do adversário, em jogadas sujas que
manda o adversário ao chão, o incapacita de continuar a
jogar, para esse jogo ou mesmo para um tempo prolongado.
A dureza do jogo com o objectivo único de o ganhar não só
lhe tira a beleza – como acontece em determinados jogos de
futebol, interrompidos a cada momento pelas faltas
cometidas – como sobretudo levanta questões éticas fundamentais em relação ao desporto.
O campo de jogo ou a arena desportiva não podem ser
espaços sem moral: não basta cumprir formalmente as
regras, mas é necessário que os valores humanos fundamentais sejam respeitados e colocados acima de toda a lógica
clubista e de toda a ambição. A paixão pelo seu clube não
autoriza os fans a ofender a dignidade de quem quer que
seja. Um exemplo recente: aqui entre nós, os árbitros de
futebol regional fizeram um dia de greve para protestar
contra a violência de que são vítimas por parte dos jogadores e seus apoiantes, às vezes seus familiares. O respeito
pelo outro, pela sua dignidade, pela sua integridade, a justiça
e a verdade valem para todos os campos de futebol e para
todas as bancadas de espectadores. Para além destes
direitos/deveres fundamentais, há ainda as virtudes
desportivas a cultivar: a simpatia, a camaradagem, a amizade, a capacidade de saber encarar as derrotas e a simplicidade das vitórias. Na linguagem corrente tudo isto se
costuma exprimir com a expressão inglesa “fair play”, que
pode significar tanto como jogo limpo, jogo correcto, jogo
honesto. E este é o desafio que é feito a todos os desafios !
jn
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Somos todos Cristiano Ronaldo...
O contributo do desporto para o processo de integração dos
migrantes na sociedade multicultural é inegável. Os grupos
desportivos das nossas cidades (aqui na Alemanha) reflectem
a diversidade da sociedade e são boas experiências de
abertura intercultural. O jogo em equipa tem uma linguagem
que todos entendem. As equipas nacionais – de definição
étnica, isto é, constituidas a partir da nacionalidade – não
vingaram, felizmente. Mesmo quando ainda conservam um
nome “nacional”, são, na sua maioria, constituídas por
elementos de diferentes países, à semelhança do que
acontece com as grandes equipas internacionais. Estudos
especializados documentam que o interesse dos jovens
estrangeiros pelo desporto, e de modo especial pelo futebol, é
acima da média. As equipas multiculturais são, ou devem ser,
lugares de aceitação e de valorização da pessoa, acima da sua
proveniência étnica ou cultural; espaços de intercâmbio e
encontro; laboratórios de uma sociedade intercultural. Será
que se pode dizer o mesmo de eventos tipo campeonato
mundial de futebol? Ele está à porta. E já as primeiras
bandeiras nacionais decoram as fachadas das casas; já as
camisolas das seleções nacionais estão prontas a vestir... O
entusiasmo pelo “nacional”, pela “nossa” equipa, pela “nossa”
bandeira; pelo “nosso” Cristiano (no caso dos portugueses,
mas cada um tem o seu heroi!) inflama os espíritos dos
migrantes de todas as idades e condições. Somos os
melhores... sem concorrência!
Esta afirmação do nacional tem aumentado de campeonato
para campeonato. A discriminação estrutural da sociedade –
menos chances aos estrangeiros – e os défices de participação
na sociedade (do desinteresse até à marginalidade) ou a falta
de sucesso na formação escolar e profissional vão nestes dias
ser compensados pela identificação absoluta com a equipa
nacional.“Somos todos herois, todos Cristiano Ronaldo!”
Oxalá o entusiasmo exclusivo pelo “nacional” não vá para
além do tempo de duração do campeonato... porque a nossa
vida é aqui, cidadãos de um mundo multicultural !
jn

Competir
jogar
perder e
ganhar
- tudo
é desporto!
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Tema

Competir
jogar
perder e
ganhar
- tudo
é desporto!

“Dar o
melhor
de si”
Documento
do vaticano
sobre o
desporto
- publicado
a 01.06.2018

Praticar desporto é colaborar
e o adversário não é o “inimigo”
Dar o melhor de si mesmo é um dos temas fundamenstai do
desporto, já que os atletas se esforçam individual e
colectivamente para conseguir os seus objectivos no jogo.
Quando uma pessoa dá o melhor de si mesma experimenta a
alegria do dever cumorido. Todos gostaríamos de poder dizer
um dia com S. Paulo: “combati o bom combate, concluí a
minha carreira, conservei a fé” (2 Tim 4,7)
“O desporto assenta na colaboração e nas regras que o
constituem. ... Com efeito, a colaboração precede e é a base
da competição. Neste sentido as dinâmicas do desporto são
contrárias às da guerra. A guerra acontece quando se crê que
já não há cooperação possível e deixa de haver acordo nas
regras fundamentais. No desporto, o competidor está a
participar num concurso submetido a regras, e nãop contra
um inimigo que deve ser aniquilado. O adversário do jogo faz
que com o atleta dê o melhor de si. A palavra competição
vem do latim e quer dizer isso mesmo: “esforçar-se” em
“conjunto”. Os competidores procuram juntos atingir o mais
alto nível. Os inúmeros exemplos de atletas que se dão as
mãos ou partilham uma refieção juntos dão-nos um bom
testemunho.
“Podemos comprovar assim que praticar desportos ajuda o
ser humano a crescer, porque se sente capaz de criar um
ambiente que combina liberdade e responsabilidade,
creatividade e respeito pelas regras, entretimento e
seriedade.
“A Igreja reitera a responsabilidade de cada pessoa no
mundo do desporto e invoca a consciência de cada um para
comprometer-se no desenvolvimento de um desporto que
seja o mais justo e mais humano possível “
“Dar o melhor de si mesmo”, Documento da Santa Sé (Dicastério
dos Leigos e da familia) sobre o desporto, 1.06.2018, Extractos
Comunidade Cristã junho 2018

UM EXEMPLO DE PEDAGOGIA DESPORTIVA

A experiência dos salesianos de D. Bosco
A tradição Salesiana tem vindo a utilizar o desporto como um
dos meios educativos através do qual é possível acompanhar
os jovens, no seu crescimento como pessoas. Dom Bosco
desenvolveu uma intuição educativa com a qual pretendia
dar resposta à totalidade das necessidades dos jovens. Ele
mesmo jogava com eles nos pátio. O jogo marcava o
calendário festivo da vida oratoriana e acompanhou as fases
do desenvolvimento da Obra de D. Bosco. Dom Bosco nas
suas experiências de educador, concluiu que o jogo, para
além de ser uma fonte de equilíbrio, desenvolve aspectos
específicos da formação integral do jovem. Desta intuição, fez
do pátio um lugar acolhedor e espontâneo, apto para as
relações pessoais e de amizade e, por isso, um espaço
significativo para o acompanhamento pessoal dos jovens. Os
salesianos, comprometidos com o desporto, continuam a
assumir o pátio e o desporto como lugar educativo
privilegiado, pelos múltiplos valores que oferece, por
exemplo:










Capacidade de esforço e domínio de si mesmo
Hábitos de vida saudável e qualidade de vida
Prevenção
Sentido de grupo
Coerência
Colaboração e intercâmbio pessoal
Processos de sociabilização
Respeito pelas normas estabelecidas
Responsabilidade
Estes e outros valores fazem do desporto um âmbito e oferta
importante dentro do Projecto educativo-pastoral que
dinamiza todas as obras salesianas. Este requer naturalmente
uma adequada estruturação de objectivos, meios, recursos
humanos e materiais.

No que diz
respeito ao
valor do
desporto, a
experência
salesiana é,
na área da
Igreja
católica,
exemplar
ou mesmo
única !

Competir
jogar
perder e
ganhar
- tudo
é desporto!

em : www.pastoraljuvenil.salesianos.pt/index.php/areas-deatuacao/desporto
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à procura da palavra
“Fair play”
Só a porta que abrimos e seguramos para os outros
só essa nos será aberta
Só o pão que dermos e partilharmos
nos há-de saciar!
Só a água que dermos a beber
Há-de matar a nossa sede
Só os doentes que visitarmos
nos tiram da solidão
Só a palavra que dirigimos ao Outro
nos há-de reconciliar
Só a sinceridade com que encontrarmos os outros
nos libertará
Só a amizade que garantimos a outros
nos suportará na vida
Só a esperança que oferecermos
nos fará tomar parte na vida
Só a liberdade que pertmitirmos a outros
nos libertará
I. Jakobs
(titulo nosso)
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Sociedade
Cidadania

Portugal

APELO ÀS EMISSORAS
TELEVISIVAS no sentido de
uma dignificação maior das
transmissões desportivas

“Nos últimos anos temos assistido a um desvirtuar total do desporto enquanto
actividade de valores, de humanismo. A luta de palavras invadiu a normalidade
dos noticiários e as agressões verbais tornaram-se a norma num ecossistema
que parece alimentar-se dessa mesma violência.
Abarcando cada vez mais espaço nas mentalidades, os programas de comentário
desportivo levam, muitas vezes, ao limite do inimaginável o prazer do azedume,
da acusação, da maledicência. É a prática constante de uma violência verbal que
alimenta essa voragem em que cada vez mais cidadãos se encontram, fechados
nesse clima de intriga, ruminando um ódio que pode eclodir a qualquer
momento.
Com uma grelha televisiva centrada nestes debates, muitos jovens não resistem
à tentação dessa presença contínua nas televisões, sorvendo uma cultura que
gera o ódio, que incita à violência e que desagrega a sociedade como um espaço
de fraternidade e de paz.
Pelas consequências vistas nos últimos anos; Pelas consequências vistas nos
últimos dias; Porque é preciso restituir dignidade aos telespectadores, lançamos
um APELO aos canais televisivos para que criem mecanismos de regulação ética
que enquadrem estes debates, e para que reduzam o tempo de exposição das
dimensões colaterais ao futebol, fomentando uma cultura de respeito e de
tolerância, sendo esses programas instrumentos de diálogo e de compreensão
através do debate livre, e não ferramentas de disseminação do ódio em que
parte do país se acha mergulhado, moldando mentalidades. “
21 de Maio de 2018.
Promotores e primeiros assinantes deste
apelo :
Paulo Mendes Pinto, Prof. Universitário
António Serzedelo, Activista cívico

Catarina Marcelino, Deputada
José Eduardo Franco, Prof. Universitário
Patricia Reis, Jornalista e escritora
Pedro Abrunhosa, Músico
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O Vaticano publica um documento
sobre questões relativas à economia e às finanças
Embora assinado com data de 6 de Janeiro 2018, o Vaticano publicou agora
um documento sobre questões financeiras mundiais, na linha de uma
reflexão ética típica da doutrina social da Igreja. O documento da autoria do
serviço para o Desenvolvimento Humano Integral, intergrado na
Congregação para a doutrina da Fé tem merecido apreciações positivas da
parte dos peritos em economia.
Reproduzimos aqui, com a devida vénia, um comentário da autoria de uma
economista portuguesa.

É urgente rever o actual
sistema económicofinanceiro
Nunca como hoje, as temáticas
económicas
e
financeiras
atraem a nossa atenção, em
virtude do crescente impacto
que o mercado exerce em
relação ao bem-estar material de boa parte da humanidade.
É com estas palavras que começa o texto "Oeconomicae et pecuniariae
quaestiones - Considerações para um discernimento ético sobre alguns
aspectos do actual sistema económico-financeiro".
Este documento é da autoria de dois dos mais importantes Órgãos de
governo da Santa Sé, a Congregação para a Doutrina da Fé e o Dicastério
para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral e tem a aprovação do
papa Francisco.
O documento agora publicado vem, uma vez mais, enriquecer o
Pensamento social da Igreja que desde a encíclica Rerum Novarum se vem
debruçando sobre as questões da economia, do bem-estar, da riqueza e da
pobreza, do trabalho e do emprego, do desenvolvimento, da
sustentabilidade e da paz, questões decisivas para a vida das pessoas que
apresentam problemáticas específicas em diferentes contextos temporais.
Neste texto invocam-se os princípios subjacentes a um indispensável e
urgente discernimento ético no que diz respeito à economia e à finança do
Comunidade Cristã junho 2018

mundo contemporâneo e denuncia-se, com preocupação, a demissão dos
governos face ao crescente poder do sistema económico-financeiro e das
suas instituições nas nossas sociedades globalizadas, deixando que a lógica
dos negócios se sobreponha à lógica da vida e do bem comum.
Cabe destacar que o texto passa ao crivo fino da dignidade da pessoa
humana, do bem comum e da solidariedade, as práticas em uso na banca e
que estão na génese das crises financeiras recentes, desde o subprime, ao
excessivo endividamento público, aos produtos financeiros tóxicos, aos
paraísos fiscais, à frouxa regulação da transparência e da responsabilidade
dos gestores e dos accionistas, à iniquidade fiscal, etc.
Face à grande concentração do capital e do poder financeiro, reforça-se a
convicção de que é imprescindível aperfeiçoar a regulamentação a nível
supranacional, de modo a prevenir e a sancionar comportamentos
éticamente reprováveis e colocar a banca ao serviço da economia real, do
desenvolvimento sustentável e do bem comum.
Concluo com uma citação que evidencia uma das dimensões da patologia
da actual crise financeira a que é urgente dar remédio. O que por mais de
um século foi tristemente previsto, tornou-se realidade hoje: o lucro do
capital coloca fortemente em risco, e corre o risco de suplantar, o
rendimento do trabalho, comummente confinado às margens dos principais
interesses do sistema económico» (n. 15).
Dra Manuela Silva

no blog “A areia dos dias”

http://areiadosdias.blogspot.com/2018/05/e-urgente-rever-o-actual-sistema.html

A responsabilidade do consumidor
Resulta portanto importante, mais que nunca, um exercício crítico e
responsável do consumo e da poupança. Fazer compras, empenho
quotidiano com o qual nos provemos primeiramente do necessário para
viver, é também uma forma de escolha que operamos entre os vários
produtos que o mercado oferece. É uma escolha na qual optamos
frequentemente de modo inconsciente por bens, cuja produção é
realizada talvez através uma série de lugares em que é normal a violação
dos mais elementares direitos humanos ou graças a atividade de
empresas, cuja ética não conhece outros interesses fora daqueles do
ganho a qualquer custo dos seus acionistas.
Oeconomicae et pecuniariae
quaestiones 33
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Minha aldeia

& o mundo

minutos da Guarda. Temos
auto-estrada a passar mesmo
em Alvendre.
A nivel de população,
contamos com mais ou menos
200 pessoas, a maior parte são
idosas e muitos emigrantes.

Alvendre

Fica situada
na Beira Alta,
Concelho da
Guarda e
Freguesia de
Alvendre.
Nela
predomina o
granito, com
altas
montanhas e com pessoas
dedicadas à pecuária. Quem
vai a minha aldeia pode ver lá
a igreja matriz com o santo
padroeiro, S. Martinho. Podem
visitar na minha aldeia a antiga
casa do padre que hoje é o
centro de dia. Temos o
pelourinho, as fontes antigas.
A uma delas chamamos fonte
do padre. Temos um morro de
pedras, mais conhecido como
castelo com uma cruz
iluminada no cimo, com uma
vista deslumbrante.
Minha aldeia fica a cinco

O que me prende à minha
aldeia e que me faz voltar
sempre lá é principalmente a
minha familia que quase toda
mora lá. E é sempre bom
voltar às orígens pois foi lá que
cresci e me tornei na pessoa
que sou hoje.
Saí de minha aldeia em 2013
em busca de trabalho. Emigrei
para Alemanha junto com
minha mulher. Tenho muito
orgulho em dizer que sou de
uma aldeia pequena, mas com
muitas coisas boas chamada
Alvendre.
Tiago Bernardo
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
Piada do ex-namorado
Uma mulher manda uma
mensagem para seu exnamorado:
– Tudo bem contigo?
O ex responde:
– Não, estou com frio, com
fome e sem dinheiro. Só
faltas tu aqui…
Ela toda contente;
–Para te fazer companhia?
– Não, para completar a
tragédia!
Remédio anti-soluço
Num belo dia, a sogra bate à
porta da casa de seu genro,
de mala feita. O homem vai
atender e fica surpreso com a
visita.
A sogra estranha a reacção do
genro e pergunta:
- Porquê a surpresa? A minha
filha não te avisou que eu
viria passar as férias aqui
convosco?
E diz o homem:
- Sim, avisou. Mas eu pensei
que fosse só para passar os
meus soluços…
Rapto da sogra

O telefone de casa toca e o
homem atende. Do outro
lado:
- Raptamos a sua sogra!
Envio-nos cinco mil euros se a
quiser de volta…
E responde o homem:
- Cinco mil? Dou-vos seis mil
para ficarem com ela!
Aniversário da Sogra
Em dia de aniversário da
sogra, todos os convidados
cantavam os parabéns a você:
- Parabéns a você, Nesta
data querida, muitas
felicidades, muitos anos de…
Interrompe bruscamente o
genro:
- Chega!! Está bom até aqui…
Sogra atacada por cobra
Num passeio por África, grita
a mulher:
- Querido, uma cobra mordeu
a minha mãe.
E, desinteressado, responde o
marido:
- Meu Deus! Coitada da
cobra…
Junho calmoso,
ano formoso !
provérbio português
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A actividade desportiva
deve ser uma ocasião ineludível
para praticar as virtudes humanas e cristãs
da solidariedade, lealdade,
bom comportamento e respeito pelos outros,
nos quais se deve ver “competidores”
e não meros adversários ou rivais.
Deste modo
os desportos podem fixar metas mais altas,
para além da vitória,
encaminhadas para o desenvolvimento da pessoa
numa comunidade de companheiros de equipa
e de competidores
“Dar o melhor de si mesmo”,
Documento da Santa Sé (Dicastério dos Leigos e da familia)
sobre o desporto, 1.06.2018
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