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Celebrar a fé
Plano das missas nas nossas comunidades :
Dezembro 2020
06.12. Primeiro domingo I 2º do Advento B
Missa em Offenbach: 9:30 h Ober-Eschbach: 11:30 h
13.12. Segundo domingo I 3º do Advento B
Missa em Offenbach: 9:30 h Ober-Eschbach: 11:30 h
20.12. Terceiro domingo. I 4º do Advento B
Missa em Offenbach: 9:30 h Harheim: 11:30 h Kelsterbach: 16:00 h
24.12. Missa solene de Natal em Kelsterbach: 17:30 h em St. Markus
em Offenbach, 19:15 h St Paul
25.12. Natal. Missa festiva de Natal em Nieder-Eschbach, 11:00 h
(Igreja de Nieder-Eschbach: Deuil la Barre Str. 2,

60437 Frankfurt)

27.12. Quinto domingo. Festa da Sagrada Família.
Domingo de integração. Participamos nas celebrações de domingo
nas paróquias onde vivemos

Janeiro 2021
03.01. Primeiro domingo I Festa da Epifania do Senhor B
Missa em Offenbach: 9:30 h Ober-Eschbach: 11:30 h Lollar: 16:00h
10.01. Primeiro domingo I O Batismo do Senhor
Missa em Offenbach: 9:30 h Ober-Eschbach: 11:30 h Lollar: 16:00h
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
Imagem da capa Presépio da familia Krauser OF ( jn)
Comunidade Cristã Dezembro 2020

este mês

TOME NOTA

Entramos no Advento.
Um Advento diferente como diferente é o mundo
neste ano que está a chegar ao fim. Não haverá
mercados de natal nem as ceias de natal com os
amigos ou colegas de trabalho. Não haverá convívios
de advento nas nossas comunidades nem os teatros
de Natal com as crianças da catequese. A situação
sanitária continua a exigir de nós abstinência de
contactos e de convívios. Um Advento diferente.
Esperamos que o novo ano seja melhor.
E no entanto, Advento sempre foi tempo de espera.
Esperamos o que ainda não temos. Esperamos luz no
meio da escuridão, confiança no meio do medo,dias
de alegria no meio da angústia. Esperamos salvação.
Missas de Natal
24.12.2020
às 17.30 h
em Kelsterbach
(St. Markus)
às 19:15 h
em Offenbach
St. Paul
25.12.2020
às 11:00 h em
Nieder-Eschbach
Por favor,
inscreva-se
antes!

Não vamos deixar de viver o advento, não vamos
deixar de nos preparar para celebrar o natal, para
acolher “Aquele-que-vem”. O essencial do advento
passa-se em cada de um(a) de nós, no interior de cada
um, no “coração”, lá onde o Espírito de Deus trabalha
em nós.
Na comunidade, propomos ajudas, apoio a essa
preparação pessal. Propomos coisas que, para já, não
estão abrangidas pelas restrições sanitárias. A missa
de domingo é uma delas, centro da vida comunitária.
Mas propomos muito mais. Veja a página 11 deste
número.
Assim como também não iremos deixar de celebrar o
Natal. “Há natal com certeza, porque Deus não falta!”:
é o nosso tema, inspirado num texto do Padre Javier
Leoz, que corre por aí nas redes sociais e que nós
também publicamos depois de pedir autorização ao
autor (ver pagina 08 ). Como poderíamos deixar o
Natal? Seria faltar ao encontro com este Deus que
vem visitar-nos!
Vamos estar preparados para o acolher! Bom Natal !

Comunidade Cristã Dezembro 2020

A nossa comunidade
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR

Dezembro 2020
03 Quinta – Oração à maneira de Taizé, Offenbach, St Paul, 19:00 h.
10 Quinta – Oração à maneira de Taizé, às 19:00 h. em S. Paulo.
17 Quinta – Oração à maneira de Taizé, às 19:00 h. em S. Paulo.
24 Quinta – Noite de Natal – Missa em Kelsterbach 17:30 h (St Markus)
e
Offenbach, 19:15 h (St Paul).
25 Sexta – Dia de Natal – Missa festiva em Nieder-Eschbach (11:00h.)
Janeiro 2021
07 Quinta - Oração à maneira de Taizé, St. Paul, 19:00h

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:
* Padre Carlos Figueiredo – 0176 72937486
* ou a paróquia onde vive (da qual somos também membros!)
Contacto do escritório consular em Hattersheim: 06190 9753490
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Vida das comunidades
Baptismo
No dia 18.10.2020, a Bruna Filipa Martins Amorim recebeu também o
sacramento do baptismo, e a mãe, Neusa Amorim, foi ungida catecúmena.
Primeira comunhão.
No dia 11.10.2020, com as crianças preparadas em Harheim, celebramos a
missa na Igreja de St. Stephanus, em Nieder-Eschbach:
Cristian Miguel Garcia Dinis
Diana Tecedeiro Correia
Gabriela Holmes Teixeira
Leonor Tecedeiro Correia
Rodrigo Pires Lopes
Sofia Gonçalves da Silva
E no dia 18.10.2020 celebramos na Igreja de St. Paul em Offenbach, com as
crianças que foram preparadas nas salas da Missão:
Bruna Filipa Martins Amorim
Santiago José Feio de Melo Miranda
Joel Baptista Marques
Rafael Marques Simão
Leonardo Santos Alves
Parabéns a todas as crianças e suas famílias !

Faleceu PADRE JOSÉ CABRAL
Foi com tristeza que a nossa Comunidade tomou conhecimento da
"partida" daquele que foi o primeiro pároco desta Comunidade Católica
Portuguesa de Offenbach. Faleceu a 10.10.2020.
Padre Zé, como era conhecido, esteve aqui desde o início da comunidade.
Em 1979 foi fundada a "Missão" e ele foi nomeado pároco. Em 1983
regressou a Portugal, onde se dedicou ainda a vários projectos sociocaritativos. Alguns anos mais tarde, voltou de novo a Alemanha e assumiu
uma paróquia na diocese de Freiburgo. Voltou a Portugal já doente e
incapaz de trabalhar.
Padre José Cabral fez entre nós um imenso trabalho de pioneiro: reunir as
pessoas, encontrar lugares para as celebrações, "mexer os cordelinhos" na
Diocese no sentido de dar à comunidade um estatuto. A comunidade de
Offenbach deve-lhe esse trabalho de fundador... e não o esquece, agora
que ele chegou aos braços de Deus.
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Há natal com certeza...
porque Deus não falta !
Entre todas as imgens do Evangelho, a imagem de Jesus na Cruz
domina e predomina. A boa nova da salvação que Deus nos oferece
está, para muita gente, exlusivamente ligada à morte do Justo na
cruz: ele morreu por nós, deu por nós a sua vida. Tudo certo. Mas
desde muito cedo que os cristãos descobriram a outra perspectiva da
salvação, aquela que se baseia no Natal e que é esta: Deus salvou-nos
já ao assumir a nossa condição, ao fazer-se um de nós, ao nascer na
nossa carne (encarnação), em tudo igual a nós. Em Jesus, Deus
tornou-se ser humano, para que os seres humanos reencontrassem a
dignidade perdida de filhos e filhas de Deus, criados à sua imagem,
capazes da liberdade e do amor. Assim sendo, no Natal já aconteceu
a salvação. É o mistério da encarnação.
Deus solidário com as suas criaturas
Assumindo a nossa condição neste Menino de Belém, Deus torna-se
solidário connosco em tudo o que faz a nossa vida. Os nossos
problemas e angústias, as nossas alegrias e tristezas, os nossos
medos e os nossos fracassos, os nossos sonhos e desejos, tudo é
abrangido por esta solidariedade de Deus. E Deus nada deixa cair,
nada rejeita, nada ignora.
Com esta visão de Deus e da salvação, os cristãos podem interpelar e
dialogar com a humanidade quaisquer que seja a situação que se
atravessa. Nem sempre há resposta para as questões, nem sempre se
sabe apontar o caminho a seguir, sim, nem sempre se saberá dizer
onde Deus está sobretudo em situações de morte e de desespero,
mas sabemos, melhor, acreditamos que Deus está no meio de nós.
Que Deus vive no meio de nós. É isso que Ele nos quer dizer quando
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nos coloca diante do presépio, onde nós acreditamos ver o
“Emanuel”, o Deus connosco, o “menino que nos foi dado”.
Com esta visão de Deus e da sua salvação que nos vem do Natal, nós
cristãos podemos dirigir-nos sempre a este Deus, rezar-lhe sempre,
mesmo se a nossa oração às vezes parece cair no vazio. Podemos
pedir mesmo aquilo que parece impossível. Nós acreditamos que o
Menino que nasceu naquela noite de Belém é o salvador que Deus
nos deu, para caminhar connosco e não deixar que ninguém se perca
pelos caminhos e encruzilhadas da vida. Nós acreditamos que nesse
Menino Deus se fez próximo para atravessar connosco todas as
nossas dúvidas. E nós acreditamos que, como o anjo diria a Maria, a
Deus nada é impossível.
Deus não falta !
Nestes dias, ou, mais exactamente, nestas semanas e meses que
atravessamos, o mundo vive mergulhado no medo e na insegurança
levantados por um virus que não tem visibildade mas se tornou
símbolo da fragilidade, da doença e da morte como ameaça neste
mundo global. E tudo aquilo que até agora era normal deixou de o
ser. Todas as seguranças e certezas deixaram de o ser. A ponto de no
debate público se levantar até a questão se poderemos ou não este
ano festejar o natal em família, como sempre o desejamos.
Natal é festa em família, com aqueles que amamos. A família e os
amigos são o “icone”, são a imagem visível do amor invisível de Deus.
Qualquer que seja a razão, será sempre triste não poder juntar-se,
celebrar, partilhar a alegria. Mas, como quer que seja, desta ou
daquela forma, com esta ou ou com aquela limitação, haverá sempre
Natal, porque Deus não falta à Sua promessa de ser o “Deusconnosco” que manifestou a Moisés quando lhe revelou o Seu nome
e que concretizou em Jesus de Nazaré. Há Natal porque Deus veio,
Deus está e Deus vem. Há Natal porque Deus quer viver connosco
aquilo que nós vivemos, iluminar a nossa escuridão, manifestar-nos o
Seu amor! Há Natal porque nada pode impedir o Seu amor por nós !
Boas festas !
jn
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NÃO HAVERÁ NATAL?!
Claro que sim!
Mais silencioso e com mais profundidade,
mais parecido com o primeiro, em que Jesus nasceu em solidão.
Sem muitas luzes na terra,
mas com a da estrela de Belém
iluminando caminhos de vida em sua imensidão.
Sem cortejos reais colossais,
mas com a humildade de sentir-nos
pastores e pastorinhos em busca da Verdade.
Sem grandes mesas e com amargas ausências,
mas com a presença de um Deus
que tudo preencherá!
Não haverá Natal?!
Claro que sim!
Sem ruas a transbordar,
mas com o coração aquecido
por Aquele que está para chegar.
Sem barulhos nem ruídos,
propagandas ou foguetes…
mas vivendo o Mistério
sem medo
do “covid-herodes” que pretende
tirar-nos até o sonho de esperar.
Haverá Natal porque Deus está do nosso lado
e partilha
como Cristo o fez no presépio
a nossa pobreza, a prova, o choro,
a angústia e a orfandade.
Haverá Natal porque necessitamos
de uma luz divina no meio de tanta escuridão.
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O “covid-19” nunca poderá chegar
ao coração nem à alma
dos que no céu põem a esperança e o seu maior ideal.
Haverá Natal!
Cantaremos os nossos cantos natalícios!
DEUS nascerá e nos trará a liberdade!
Pe. Javier Leoz
Pároco de São Lourenço, Pamplona
(publicação na Comunidade Cristã autorizada pelo autor.
Tradução de autor desconhecido revista por jn)

A todos os nossos leitores
e leitoras
a todos os nossos amigos
a toda a Comunidade de
língua portuguesa
desejamos
Santo e Feliz Natal
e um
Ano Novo 2021
cheio de saúde,
paz e alegria !
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à procura da palavra
Nasceu... é natal
Onde menos O esperávamos
Ele aí está
Humano na humanidade
tantas vezes desumana
Luz no meio das trevas
às vezes ditas invencíveis
Esperança na escuridão
onde futuro nenhum se adivinhava
Pobre no meio dos pobres
quase sempre desprezados
Criança do povo mais povo
com muito de espezinhado e pouco de eleito
Deus Menino
Deus criança
Proximidade do Altíssimo
Filho a partilhar connosco a Sua herança !
jn
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ADVENTO 2020: viver na expectativa da Luz

Viver em advento: viver na esperança... Nunca o mundo sentiu tanto o que
significa viver da esperança como hoje, nesta situação de pandemia. “O
povo que andava nas trevas viu uma grande luz...” proclamava o profeta
Isaías. Este ano, somos convidados a viver a insegurança deste tempo de
“escuridão” sabendo que a “luz” vai chegar, na pessoa de Jesus que de
novo, sempre de novo!, nos traz a Boa Nova do Reino.
Na oração, que nos aproxima de Deus e nos sustenta na esperança
Procure encontrar um momento de oração pessoal em cada dia. Use
diariamente o texto da Bíblia que lhe propomos no calendário das leituras
bíblicas, que a nossa comunidade lhe oferece. Participe na oração à
maneira de Taizé, às quintas-feiras, em Offenbach (19:00 h St Paul).

Nas eucaristias dominicais, que se celebram apesar da pandemia
Cada missa de domingo convida a avançar na caminhada de Advento. As
nossas igrejas e as nossas celebrações oferecem todas as condições de
segurança sanitária. Ninguém deve ter medo de vir e de participar!

Na preocupação pelos outros, na amizade, apesar das distâncias
Nestas semanas que vivemos, seguimos naturalmente o apelo a evitar
contactos, a “ficar em casa”, a não se encontrar. Tudo bem. Mas não
vamos esquecer os nossos contactos: por telefone, por uma palavra escrita,
por uma troca de prendas... Não deixemos ninguém sozinho!

Na partilha com os mais pobres, que são o rosto de Deus
Natal é a festa da partilha e do amor: Deus partilha connosco e convida-nos
a partilhar. Colabore na campanha de recolha de fundos para a ADVENIAT,
que faremos no terceiro domingo de Advento e no dia de Natal.
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Desejo ardentemente que,
neste tempo que nos cabe viver,
reconhecendo a dignidade de cada pessoa humana,
possamos fazer renascer,
entre todos, um anseio mundial de fraternidade.
Entre todos:
«Aqui está um ótimo segredo
para sonhar e tornar a nossa vida uma bela aventura.
Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente (…);
precisamos duma comunidade que nos apoie, que nos
auxilie e dentro da qual nos ajudemos mutuamente a
olhar em frente. Como é importante sonhar juntos! (…)
Sozinho, corres o risco de ter miragens, vendo aquilo
que não existe; é juntos que se constroem os sonhos»
Sonhemos como uma única humanidade, como
caminhantes da mesma carne humana, como filhos
desta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual
com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada
qual com a própria voz, mas todos irmãos.
(Papa Francisco, Fratelli Tutti, nº 8)

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
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