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Celebrar a fé  

 

Setembro 2015 
 

Plano das missas e outras celebrações nas nossas 
comunidades para este mês: 

 
 06.09. Primeiro domingo   
 Missa em Ober-Eschbach 12:00 e Offenbach: 15h   

 
13.09. Segundo domingo 
Missa em Ober-Eschbach 12:00 h  
Missa em Offenbach às 10.00 h na capela da Missão Italiana, 
Rathenaustr. 36 (Festa dos Estrangeiros Wilhelmsplatz) 
 
20.09. Terceiro domingo. 
Missa em Harheim: 10:45 h em conjunto com a Comunidade de 
Língua alemã (Pfarrfest na Scheune) 
Missa em Offenbach: 15:00 h 
 
26.09. Missa em Harheim em conjunto com a comunidade de 
língua alemã às 18:30 h 
 
27.09. Quarto domingo do mês: domingo da integração 
Somos convidados a participar nas eucaristias das paróquias onde 

vivemos.  

 

27.09. Celebração  ecuménica de abertura da semana intercultural 

2015 em Mainz, na catedral, às 17:00 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 
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este mês 

A diversidade que nos faz bem 

Desde há quarenta anos que na Alemanha, em setembro, celebramos a 
Semana Intercultural. Ao início intitulada “Semana dos estrangeiros” 

(“Ausländerwoche”), e depois “Semana dos concidadãos estrangeiros”, 
desde há vários anos que ela tem este nome: Semana Intercultural.   

Afinal nunca quis ser a semana dos estrangeiros neste país, 
 mas sim uma semana para todos os que aqui vivem,  

não importa há quantos anos ou quantas gerações. 

Trata-se de uma iniciativa que nos convida a reflectir sobre os desafios que 
se colocam a esta sociedade, que desde há muito deixou de ser 

“monocultural”, homogénea, - se é que alguma vez o foi – para ser cada vez 
mais uma sociedade multicultural, feita de gente de muitos povos e 

culturas, de muitas línguas e tradições, de muitas origens e com interesses 
e perfis muito diversos. 

Este ano, um ano de jubileu -40 anos ! -,  
a Semana propõe-nos o tema da diversidade como tema principal. 

A diversidade, durante muito tempo  tida por suspeita, afinal não é tão 
“perigosa” como se dizia ! As sociedades não se desmoronam nem 

desintegram com a diversidade de culturas ou de religiões. Longe vai o 
tempo em que valia o princípio “cada região com sua sua religião”, fórmula 

com que se conseguiu fazer as pazes e pôr fim às guerras religiosas do sec 
XVII. Nem o “regente” da região  escolhe os seus habitantes e lhes impõe 

um credo. 

Neste nosso mundo global, móvel e plural, ou neste mundo onde há tantas 
regiões de crise, de guerra, que levam  as pessoas a deslocar-se à procura 

de abrigo, as sociedades abertas são cada vez mais sociedades de 
diversidade. E esta diversidade é um desafio: se ela for vivida e assumida 

como um projecto, onde todos participam e se comprometem, a aprtir de 
princípios e valores fundamentais como são a dignidade humana, a 

igualdade, a justiça, o direito, então é uma diversidade que enriquece a 
sociedade, uma diversidade que faz bem. 

Neste número convidamos  também a reflectir sobre ela. 

                                                                                                                                 (Jn)  
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A nossa comunidade 
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR  

 
 

Setembro 2015 
 

03 Quinta – Oração à maneira de Taizé, Offenbach, St. Paul, 19:00 h 
 
05 Sábado  – Passeio de bicicleta dos acólitos e acólitas de Harheim,  
    às 15 h 
08 Terça – Reunião do Conselho Paroquial em Offenbach, 18:00 h 

12/13 Sábado/Domingo - Festa dos Estrangeiros em Offenbach, na 
Wilhelmsplatz. Presença da nossa comunidade com um stand: 
"Café Azulejo". Actuação do Rancho Folclórico. 

13 Domingo - Missa em Offenbach, às 10 h na capela da missão 
italiana, R 

athenaustr. 36.  Missa em Ober-Eschbach às 12:00 h. 

16 Quarta – Início da catequese de preparação para a primeira 
             comunhão em Offenbach, às 16:00 h. 

19 Sábado – Reunião de pais e mães de crianças em idade escolar, em  
 Harheim, sobre o tema “Catequese da Infãncia” na nossa 
 comunidade 
19 Sábado – Encontro dos jovens que celebraram o Crisma:  em 

 Harheim, no centro paroquial às 18:30 h 
 
20 Domingo – Festa paroquial de Harheim, na "Quinta da família  
 Schmidt".  Missa em conjunto às 10:45 h. Almoço com 

 comida portuguesa. Actuação do Rancho Folclórico.  
 
- Ordenação episcopal do novo bispo auxiliar de Mainz, às 15 
h., na Catedral de Mainz 

 
27 Domingo – Encontro de formação para membros empenhados da 
 Comunidade (catequistas e outros), em Mainz, 19 – 18 h.    
 > Encerra com  a celebração nacional de abertura da Semana 
 Intercultural, na Sé catedral, às 17:00 h. 
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Semana Intercultural 2015 

 
De 27 de Setembro a 3 de Outubro tem lugar em toda a Alemanha a 
Semana Intercultural. Em Offenbach, a “semana intercultural” inicia-se já a 
10.09 e vai até 27.09.  
Do programa da semana em Offenbach destacamos: 
 
10.09. – Celebração ecuménica de abertura, na Igreja de St. Paul, 
Offenbach, às 17:00 h 
21.09. – Oração das Religiões, às 19:00 h na Mesquita Zavuy-Selim, 
Bleichstr. 56 

 

Fim de semana brasileiro  
Ainda no âmbito da Semana Intercultural,  e mostrando a nossa 
realidade feita de diversidade de povos na unidade da fé e da língua 
portuguesa, a nossa comunidade propõe um fim de semana 
brasileiro, nos dias 4, 5 e 6 de Outubro, em Offenbach.  
Sexta: serão de informação sobre a realidade brasileira,  
Sábado: festa e música 
Domingo: almoço e convívio . Reserve já este fim de  semana ! 
 

Catequese de preparação para a primeira comunhão 
 
Numa primeira reunião com os pais das crianças que têm estado em 
contacto com a Comunidade através dos encontros mensais, foi 
decidido que este ano vamos ter uma caminhada de preparação para 
a primeira comunhão de forma intensiva (ou seja, à maneira das 
comunidades de língua alemã).  
Em Offenbach, a preparação decorre semanalmente, de setembro 
2015 a finais de maio 2016, com encontros de catequese às 
quartas-feiras e participação regular nas missas de domingo. 
Convidadas são crianças que frequentam este ano o terceiro ano de 
escolaridade. 
Inscrições abertas até ao dia 16.09.2015 
 
Além disso, aos primeiros sábados de cada mês, continuaremos com 
o encontro de crianças em idade escolar (7-12 anos). 
 
Em Harheim, convidamos todos os pais e mães interessados na  
catequese para o seus filhos, para uma reunião a realizar no dia 
19.09., às 17 h. no centro paroquial de Harheim. 
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Pessoas  

e factos 

 
 

 
* Baptismos 
Foram baptizados na nossa 
comunidade: 
 - Hugo Morais Águas, filho 
de Eva Morais e Filipe Águas, 
a 04.07.2015, em Offenbach; 
- Tiago Dinis de Oliveira, filho 
de Marília Patrícia de Oliveira 
e Milton Manuel Bastos de 
Oliveira, a 12.07. em Ober-
Eschbach. 
- Leandro Santos Alves e 
Luana Santos Alves, filhos de 
Tânia Santos Figueiredo e 

Odair Cândido Alves, a 23.08. 
em Offenbach 
A nossa comunidade dá as 
boas-vindas a estes novos 
membros e alegra-se com  as 
suas famílias 
 
*  Faleceram nas nossas 
comunidades: 
- Maria da Conceição Pinto 
Vilela (da comunidade de 
Harheim) a 08.09.2015. Foi a 
sepultar em Portugal. 
> missa de 30º dia na celebração 
de 6.09. em Ober-Eschbach 

- Horácio Neves Gomes, 73 
anos de idade, a 06.08. em 
Offenbach. Foi a sepultar em 
Portugal 
> missa de 30º dia na celebração 
de 6.09. em Offenbach 

Às famílias em luto as nossas 
condolências! 

 

 
 
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: 
*   Joaquim Nunes – Assistente pastoral – 0176 12539038   
*   Pfr. Sohns – Pároco -  Offenbach -  069 800713 11 
*   Padre Carlos Figueiredo – 0176 72937486  (novo!)  
*    ou a paróquia onde vive (todos nós somos também membros da 
paróquia onde vivemos!) 
 
Serviços de atendimento consular: quintas e sextas-feiras, das 08:30 h 
às 13:30 h. 
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Pfr. Kurt Sohns 
80 anos de idade ! 
No passado dia 20.08. celebrámos o 80º. aniversário do nosso pároco, Pfr. 
Sohns.  Da nossa comunidade ele é pároco apenas desde 2012, mas a 
parceria entre as nossas comunidades vem de há muitos anos. A paróquia 
de St. Paul não é apenas o lugar onde celebramos. É a comunidade com 
quem caminhamos, fazendo presença de Igreja nesta cidade, procurando 
sempre dar um testemunho de uma Igreja que não conhece fronteiras. 
Nesta caminhada, Pfr. Sohns teve sempre um papel importante. Com a sua 
abertura, o seu pensamento estimulante,  a sua amizade, a sua 
disponibilidade. Obrigado e parabéns!  Aqui vai, em original, o texto que ele 
esvreveu para a Comunidade Cristã: 

 
Mein Geburtstag ist vorbei, doch nur im Blick auf den Kalender. Viel von 
dem, was mir zum Geburtstag gesagt und gewünscht wurde, klingt noch 
nach. Jetzt sind die guten Wünsche am Werk, zur Erfüllung zu werden. 
Manche Wünsche sind so stark, dass sie im Aussprechen schon etwas 
verändern. Dazu hat Robert Musil in seinen Tagebüchern geschrieben: 
„Man ist wahrhaftig nicht so oder so, sondern wenn man mit anderen 
Menschen in Berührung tritt, so schlägt dieser andere Mensch in einem 
einen  ganz bestimmten (oder ganz unbestimmten) Ton an – so ist man 
dann“. 
Der Verfasser des Epheserbriefs hat um die große Bedeutung des 
Zueinander-Redens und des Miteinander-Redens gewusst und der 
Gemeinde geschrieben: „Redet zueinander in Psalmen und Hymnen und 
geistlichen Liedern“ (5,19). Im Gottesdienst spüren wir sicher etwas davon,  
wenn wir den eigenen Glauben, die Freude, die Dankbarkeit im Lied Gott 
und der Gemeinschaft mitteilen. 
Ich habe mich am Geburtstag gefreut über  die guten Worte von Joaquim 
Nunes und über jeden Glückwunsch aus der portugiesischen Gemeinde. Ich 
bin dankbar für die schon so lange bestehende Gemeinschaft der 
portugiesischen Gemeinde mit der Gemeinde St. Paul, und ich hoffe, dass 
die Gemeinschaft lebendig bleibt. Was am sprachlichen Verständnis fehlt, 
das ergänzen Sie durch Ihre Freundlichkeit und Herzlichkeit. 
Ich wünsche und bitte Gott darum, dass uns auch in Zukunft gute 
Begegnungen geschenkt werden. Ich grüße Sie herzlich.  

                                                                                  
         Kurt Sohns  
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A diversidade e a solidariedade 
 
Quarenta anos de Semana Intercultural na Alemanha: quarenta 
anos de “luta” por uma sociedade aberta e plural, onde a 
diversidade seja vista como mais-valia, como “riqueza” e não 
como ameaça ou como “confusão” babilónica.  
 
É uma tendência “natural” que nos sintamos melhor entre iguais, 
com os que são do nosso povo, da nossa língua, da nossa 
religião. A  ponto de sermos capazes de, mesmo dentro do 
mesmo povo, sentir mais afinidades com os da nossa região, os 
que partilham os mesmos hábitos, os que conhecem a mesma 
paisagem e respiraram os mesmos ares. É um “instinto” natural, 
uma necessidade de segurança. Procuramos aquilo que 
conhecemos. E assim se formaram e continuam a formar os 
grupos, e as sociedades mais simples: a partir da origem. 
Mas, à medida que a vida e a cultura nos levam a descobrir 
novos horizontes e a fazer novas experiências, vamos juntar-nos 
aos que partilham os mesmos interesses que nós, aos que lutam 
pelos mesmos ideais, aos que trabalham connosco e até, ou 
sobretudo!,  aos que sofrem connosco. E a homogeneidade 
“original” (da origem, e por isso, voltada par o passado!) dá lugar 
à diversidade assumida, à comunhão de “metas”, ao futuro, ao 
que está para a frente.  
 
Aquilo que se passa ao nível individual, passa-se também ao 
nível ciolectivos, com os povos, com as sociedades. 
As sociedades democráticas modernas ultrapassaram o princípio 
do sangue – só pertence quem tem os mesmos antepassados – 
por verificarem que um tal princípio facilmente degenerava em 
racismo. Este nacionalismo étnico, que ainda sobrevive por aí, 
está ultrapassado. 
Hoje, a maior parte dos Estados define-se a partir do princípio do 
território: um estado – um território – que pode “incluir” e “abrigar” 
pessoas de muitos povos e de muitas origens, mesmo diferentes 
línguas e culturas.  
 
O viver no mesmo território é apenas critério de fronteiras. Mas é 
insuficiente para criar “comunidade”, para unir uma sociedade. E 
isto pode observar-se também aqui na Alemanha: se o “critério 
do sangue” só por si dá lugar ao racismo, o “direito do “solo”, em 
exclusivo, pode dar lugar a sociedades paralelas, a ghetos, a 
sociedades 
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fragmentadas e em risco de degradação. 
 
A cidadania na diversidade supõe uma base comum de 
valores que una todos os cidadãos, exige consensos 
fundamentais que a todos comprometem. São os princípios 
normalmente definidos pela constituição ou lei fundamental do 
país, que, por sua vez, nos estados democráticos, assenta nos 
direitos humanos. E só assim é possível “aproveitar” 
positivamente a diversidade. Só assim a diversidade é 
enriquecimento. 
 
Viver na diversidade é sempre um desafio de abertura. 
Há que confrontar-se com o estranho e com o estrangeiro, 
que, muitas vezes, se apresenta como comcorrente no 
mercado de trabalho ou habitacional. Ele fala outra língua, tem 
outros hábitos, tem outras tradições.   A abertura começa 
pelos encontros simples do quotidiano - ao nível de 
vizinhança, ao nível dos colegas de trabalho – e deve 
continuar pelo interesse e maior conhecimento dos diferentes 
e das diferenças, sem preconceitos nem de superioridade nem 
de inferioridade. Meta desta abertura à diversidade é a 
construção de uma sociedade onde todos sejam reconhecidos 
na igual dignidade e todos se comprometam num projecto de 
justiça e de fraternidade. 
 
 
Os refugiados: desafio de solidariedade para todos! 
 
Numa sociedade multicultural e aberta, o acolhimento dos 
refugiados, venham eles de onde vierem, e 
independentemente dos motivos que os trazem até nós, tem 
de ser uma tarefa comum a unir na solidariedade a 
diversidade dos grupos e comunidades. Concretizando: não 
são os “alemães” que têm de acolher (ao pensar assim, 
voltaríamos ao “princípio do sangue”), mas é a sociedade no 
seu conjunto, são todos os que aqui vivem, neste país, neste 
território, onde temos de arranjar “lugar para mais um”... lugar 
para outros que agora chegam à procura de segurança, de 
paz, de futuro, de um mínimo de bem-estar. 
É tempo de avançar: em vez de continuarmos fixados sobre os 

temas clássicos da emigração - integração dos estrangeiros 

aque aqui vivem – há que juntar forças para acolher os que 

chegam. Em nome de uma humanidade, que sendo vivida na 

diversidade, é uma unidade !           jn   
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A diversidade e a unidade 
        na vida da comunidade cristã 
 
 

A Semana Intercultural e sua temática de discussão sugeriu-nos 
uma reflexão sobre a experiencia de nossa comunidade catolica 
de lingua portuguesa e seu desafio de viver a unidade na 
diversidade: unidade na fé, mas diversidade de culturas: 
protuguesa, brasileira, moçambicana, angolana.... Esta relexão é 
fundamental para vivermos a integridade da comunhão cristã. 
Duas perguntas se fazem importante neste momento: Como 
viver a unidade na diversidade, na mesma fé, descartando a 
tentação do uniformismo como padrão nas relações entre as 
pessoas? Como reconhecer na comunidade o valor de cada 
membro, com seu jeito particular de ser, com a riqueza de sua 
cultura e todos aceitarem isso como contribuição que ajuda a 
comunidade e a igreja a ir pra frente com força e vigor? 

 E para iluminar nossa reflexão,temos  a Segunda Carta do 
Apóstolo Paulo aos Corintios,  12,12-31, onde ele descreve o 
relacionamento dos cristãos usando a analogia do corpo 
humano. E também temos os pronunciamentos do Papa 
Francisco que muito tem falado sobre este assunto. 

Para o Apóstolo Paulo, para um bom funcionamento da 
Comunidade, assim como o corpo humano , são necessários 
muitos membros diferentes, que até diferem entre si, mas suas 
diferenças não afetam o fato de que há uma unidade 
fundamental, a Igreja, Corpo de Cristo. Embora uma diversidade 
de membros, é importante a harmonia no funcionamento destes 
membros para que o corpo, que é um só, esteja bem.  E é de 
suma importancia que os membros tenham o respeito e o 
cuidado recíprocos, pois cada membro tem necessidade dos 
demais e nenhum pode se tornar independente, e neste caso a 
independência, o desligamento do corpo causaria a morte. Nós 
sabemos, pelos escritos do Novo Testamento, que o 
entendimento desta explicação do  
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Apostolo Paulo, foi de vital importancia para a sobrevivência 
das comunidades. Existiam muitas diferenças entre eles, raças, 
culturas, classes, mas essas diferenças foram sendo superadas 
pelo amor a Jesus, razão da unidade deles. 

Na mesma linha de reflexão do Apostolo Paulo, o Papa 
Francisco tem tocado constantemento no tema que muito 
custou às primeiras comunidades cristãs e que tem custados 
muito a nós na atual realidae da igreja, dos cristãos e do 
mundo. No discurso que fez no Sinodo das Familias, em 2014, 
disse: “A unidade não é uniformidade, não é fazer 
obrigatoriamente tudo junto, nem pensar da mesma maneira, 
nem mesmo perder a identidade. Unidade na diversidade é 
precisamente o contrário, é reconhecer e aceitar com alegria os 
diversos dons que o Espírito Santo dá a cada um e colocá-los ao 
serviço de todos na Igreja”. “É curioso que o mesmo que faz a 
diversidade, com os problemas que ela causa, é quem faz a 
unidade: o Espírito Santo”. As constituições do corpo humano 
e do Corpo de Cristo, exigem que todos os membros, mesmo 
aqueles que não parecem tão importantes, tenham seu devido 
valor e diferenças reconhecidos, mas que funcionem de 
maneira harmonica. Ai está o desafio dos pastores 
trabalharem, como um maestro aproveitando, o que cada um 
tem, para assim fazer um acorde perfeito. Pois é na 
diversidade que o principio do amor pode nos unir, somar e 
multiplicar nossas forças. 

Para a nossa comunidade catolica de lingua portuguesa, fica o 
desafio de trabalhar cada dia com muita atenção para acolher 
o outro com carinho, buscando construir a unidade entre nós, 
respeitando o que é proprio de cada cultura e de cada povo e 
buscando na fé em Jesus, o filho de Deus, a razao para 
permanecermos unidos, lutando sempre por aquilo que nos 
une. Desejo que nossa missão continue sendo espaço de 
acolhida! Que nossa igreja seja a casa de todos!.          CF 
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ENCONTRO – PARTICIPAÇÃO – INTEGRAÇÃO 
Declaração conjunta das Igrejas para a 40.a semana intercultural 
 
Pela quadragésima vez que fazemos o apelo à colaboração na 
“Semana Intercultural”. Ao princípio conhecida como “semana 
dos estrangeiros”, desde 1975 que ela existe sob o patrocínio 
da Conferência Episcopal alemã, da Igreja Evangélica e da 
Conferência Episcopal Ortodoxa na Alemanha.  

O nosso país mudou muito nestes quarenta anos. O 
alargamento da comunidade europeia, mudanças no mapa da 
Europa, a globalização, pobreza e miséria em muitas regiões 
do mundo, velhos e novos conflitos e crises: tudo isso se 
reflecte nas  estatísticas demográficas. Mais de 7 milhões de 
pessoas não têm passaporte alemão; além disso, temos 9 
milhões de pessoas com história de migração. Cerca de um 
quinto dos habitantes da Alemanha tem outra língua materna 
ou cresceu com outra língua que não o alemão. E continuam a 
chegar anualmente cerca de um milhão de pessoas, a maioria 
vindas da União Europeia. 800 000 pessoas deixam todos os 
anos a Alemanha. Quer dizer, estamos perante uma grande 
mobilidade. A Alemanha tornou-se um verdadeiro país de 
imigração. 

Mas continuamos a asssitir a críticas perante a abertura e o 
empenhamento pelos fracos e desprotegidos. Parte da 
população continua a ter problemas com a diversidade na 
nossa sociedade. Nos últimos meses temos de reconhecer que 
há na Alemanha um racismo aberto e disfarçado. O número 
de crimes de antisemtismo na Alemanha e na Europa sobe 
consideravelmente. Por isso, as Igrejas assumem uma posição 
clara: há que erguer-se contra o racismo e todas as formas 
colectivas de ódio. Vai contra a fé cristã e o amor ao próximo. 
Não o negamos: há desafios – e por vezes dificeis - na 
convivência de pessoas de diferentes origens e identidades 
étnicas, culturais, linguísticas e religiosas. Mas esses desafios 
têm de ser enfrentados de forma construtiva e digna.    
 
Ontem como hoje, o conceito das semanas interculturais é 
este:  o encontro leva ao desfazer dos medos e faz dos 
desconhecidos vizinhos estimados, amigas e amigos. O diálogo 
constroi o entendimento. Participação social  permite a 
igualdade e faz progredir a integração. 
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Uma base indispensável para este ir ao encontro uns dos 
outros é  nossa constituição, que surgiu de um espírito 
cristão. Os direitos humanos são o fundamento para a 
nossa sociedade, toda a pessoa tem igual dignidade e o 
direito a ser aceite e respeitada na sua origem e 
identidade cultural, religiosa ou linguística.  
O empenhamento cristão tem ainda raízes mais 
profundas. Empenhamo-nos a favor de refugiados e 
migrantes, porque a preocupação pelos mais fracos e 
pelos estrangeiros pertence ao nucleo da nossa identidade 
cristã. (..)  
A responsabilidade jurídica e moral pela protecção dos 
refugiados compete em primeiro lugar ao Estado e à 
sociedade no seu conjunto. Mas as Igrejas dão um 
contributo importante – sobretudo pelo diversificado 
empenhamento das paróquias no acolhimento e apoio aos 
que procuram protecção. Muitos são os que reconhecem 
com gratidão este serviço. 

Atendendo à situação mundial, há que contar que serão 
muitos os que vêm procurar na Europa e na Alemanha 
protecção e refúgio. Muitos escolhem o caminho arriscado 
de atravessar o Mediterrâneo. Para a nossa sociedade é 
um enorme desafio: não podemos continuar a ver e a 
suportar que pessoas em fuga da guerra, da violência e da 
perseguição se sujeitem ao risco de morrer afogadas. Têm 
de encontrar-se outras vias de chegar à Europa, a fim de 
que não seja o Mediterrâneo o lugar em que o ocidente 
cristão se afunda mesmo.  (...)  Parece-nos ser errado 
continuar a deixar a responsabilidade pelo acolhimento os 
refugiados só aos países das fronteiras exteriores da União 
Europeia.    

Depois de 40 anos, a Semana Intercultural continua a ser 
mais actual do que nunca. O futuro do nosso país não 
passa nem pela pressão sobre os migrantes no sentido da 
assimilação nem pela criação de sociedades  paralelas. 
Uma verdadeira integração e participação exigem o 
contributo de todas as pessoas que vivem na Alemanha, 
nascidas aqui ou vindas de fora. Viver em comum tem de 
ser aprendido. Às vezes parece difícil. Mas a diversidade 
na nossa sociedade não ameaça os seus fundamentos, se 
tomarmos em atenção os valores da Constituição e 
criaramos entre nós um interesse recíproco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tradução nossa. Texto completo em alemão em  
www.interkulturellewoche.de. Tradução completa no nosso “site”:  
www.portugiesische-gemeinde.de  
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À procura da Palavra 

 
 
 
Caminhada 
 
 
Pouco a pouco fomos avançando 
em diálogo com todos,  
mesmo estranhos, 
a deixar de lado  
respeitando  
o que separa 
e procurar no estranho aquilo que aproxima 
  
Pouco a pouco fomos  
além da imigração 
e das fronteiras da saudade 
alargando os horizontes  
refazendo o cidadão 
nesta nova cidade em construção! 
  
Pouco a pouco fomos descobrindo 
os valores que se escondem 
nos diferentes 
a beleza que na diversidade se oferece 
a riqueza que na partilha se consegue 
  

  
 jn 
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Igreja no 

mundo    

 
 

 

Sínodo sobre a Família aguardado com expectativa...   

Depois da Assembeleia extraordinária do Sínodo dos Bispos  que teve lugar 
em Outubro de 2014, vai reunir-se no próximo mês de Outubro a 
Assembleia Geral do Sínodo sobre o mesmo tema:  A vocação e a missão 
da família na Igreja e no mundo contemporâneo.  

Na preparação do Sínodo, foi uma novidade que o papa ordenou que o 
questionário de preparação, normalmente destinado aos Bispos e 
conferências episcopais se tornasse numa vasta consulta ao Povo de Deus e 
todos os católicos tiveram ocasião de dar a sua opinião sobre a doutrina da 
Igreja neste tema.  

As respostas deram uma visão global: em alguns pontos da moral sexual e 
do direito canónico em relação ao casamento há uma grande divergência 
entre as posições oficiais da Igreja e o senso comum dos fiéis.  Por exemplo, 
uma boa maioria de católicos não compreende que a Igreja exclua dos 
sacramentos aos divorciados que se voltam a casar. 

Na assembleia extraordinária do ano passado, essa divergência manifestou-
se também na sala sinodal. Uma ala de bispos abertos e de espírito pastoral 
manifestou–se disposta a procurar novas soluções na forma de tratar os 
divorciados, enquanto que uma minoria consevadora e juridicista se 
fechava nas posições tradicionais. Esta divergência tem-se tornado pública 
ao longo dos últimos meses. Os conservadores parecem mesmo formar 
uma corrente contra as posições do papa nesta matéria.  
 
Os divorciados que voltam a casar "continuam a fazer parte da Igreja" e não 
devem ser tratados como excomungados, dizia o papa Francisco, a 5 de 
Agosto."É necessária um acolhimento fraterno e atento, no amor e na 
verdade, para com estas pessoas que efetivamente não estão 
excomungadas, como alguns pensam: elas formam parte sempre da Igreja".  
 
Este será mesmo um dos pontos controversos que o Sínodo, a decorrer  em 
Roma de 4 a 25 de outubro de 2015, tem de enfrentar. E a sociedade 
aguarda com expectativa a resposta da Igreja... 
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“Laudato Si”                              1 
a Igreja envolve-se na defesa do ambiente 

 Uma escolha de textos da encíclica do Papa Francisco 
 
A 24 de maio 015, o Papa Francisco publicou uma encíclica que a vários títulos 
constitui  novidade. Em primeiro lugar é a primeira vez que uma encíclica é 
dedicada ao tema da ecologia. Em segundo lugar, é notável que o Papa tenha 
recorrido intensamente aos conhecimentos das ciências modernas, para formular 
os seus argumentos.  As questões ecológicas preocupam. Os sintomas dos 
desiquilíbrios ecológicos fazem-se sentir cada vez mais. de ano para ano, em todas 
as latitudes. Vale a pena ler a encíclica do Papa! 
Iniciamos neste número, e continuaremos nos próximos,  uma escolha das 
passagens principais da encíclica “laudato si”. 
(Entre parênteses, indicamos o número do parágrafo no texto original) 

      
«LAUDATO SI’, mi’ Signore – Louvado sejas, meu Senhor», cantava São 
Francisco de Assis. Neste gracioso cântico, recordava-nos que a nossa casa 
comum se pode comparar ora a uma irmã, com quem partilhamos a 
existência, ora a uma boa mãe, que nos acolhe nos seus braços: «Louvado 
sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a mãe terra, que nos sustenta e 
governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras».[1] 
 
Esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso 
irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos a 
pensar que éramos seus proprietários e dominadores, autorizados a 
saqueá-la (...)  Esquecemo-nos de que nós mesmos somos terra (cf. Gn 2, 
7). O nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta; o seu ar 
permite-nos respirar, e a sua água vivifica-nos e restaura-nos. (2) 
 
O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de 
unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e 
integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. O Criador não nos 
abandona, nunca recua no seu projecto de amor, nem Se arrepende de nos 
ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar na 
construção da nossa casa comum.  (...)   (13) 
 
Lanço um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como 
estamos a construir o futuro do planeta. Precisamos de um debate que nos 
una a todos, porque o desafio ambiental, que vivemos, e as suas raízes 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn1
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humanas dizem respeito e têm impacto sobre todos nós.  
 
O movimento ecológico mundial já percorreu um longo e rico caminho, 
tendo gerado numerosas agregações de cidadãos que ajudaram na 
consciencialização. Infelizmente, muitos esforços na busca de soluções 
concretas para a crise ambiental acabam, com frequência, frustrados não só 
pela recusa dos poderosos, mas também pelo desinteresse dos outros. As 
atitudes que dificultam os caminhos de solução, mesmo entre os crentes, 
vão da negação do problema à indiferença, à resignação acomodada ou à 
confiança cega nas soluções técnicas.  
Precisamos de nova solidariedade universal. Como disseram os bispos da 
África do Sul, «são necessários os talentos e o envolvimento de todos para 
reparar o dano causado pelos humanos sobre a criação de Deus». 
Todos podemos colaborar, como instrumentos de Deus, no cuidado da 
criação, cada um a partir da sua cultura, experiência, iniciativas e 
capacidades.  (14) 
 
Espero que esta carta encíclica, que se insere no magistério social da Igreja, 
nos ajude a reconhecer a grandeza, a urgência e a beleza do desafio que 
temos pela frente. Em primeiro lugar, farei uma breve resenha dos vários 
aspectos da actual crise ecológica, com o objectivo de assumir os melhores 
frutos da pesquisa científica actualmente disponível, deixar-se tocar por ela 
em profundidade e dar uma base concreta ao percurso ético e espiritual 
seguido.  
A partir desta panorâmica, retomarei algumas argumentações que derivam 
da tradição judaico-cristã, a fim de dar maior coerência ao nosso 
compromisso com o meio ambiente.  
Depois procurarei chegar às raízes da situação actual, de modo a individuar 
não apenas os seus sintomas, mas também as causas mais profundas.  
 
Poderemos assim propor uma ecologia que, nas suas várias dimensões, 
integre o lugar específico que o ser humano ocupa neste mundo e as suas 
relações com a realidade que o rodeia. À luz desta reflexão, quereria dar 
mais um passo, verificando algumas das grandes linhas de diálogo e de 
acção que envolvem seja cada um de nós seja a política internacional. 
Finalmente, convencido – como estou – de que toda a mudança tem 
necessidade de motivações e dum caminho educativo, proporei algumas 
linhas de maturação humana inspiradas no tesouro da experiência 
espiritual cristã  (15) 



Comunidade Cristã  Setembro 2015           

Sabores    

& saberes 
Carne de porco à 
setubalense 

 

 
 
500 g de carne  de porco aos 
quadrados, 250 g de camarão 
descascado, 1 cebola, 
7 batatas médias em cubos, 
1 c.d s.de massa de alho, 
1 c.d.s.de massa de pimentão, 
1 c.d.s de margarina, 
2,5 dl de azeite,1 caldo de carne, 
2 dl de vinho branco. 
Louro, coentros e salsa 

 
Alourar a cebola no azeite, 
juntar depois a margarina, a 
massa de alho pimentão e o 
caldo de carne. Juntar depois 
a carne e o vinho branco, 
deixar apurar, ir mexendo de 
vez em quando. Juntar os 
camarões à carne e deixa-se 
apurar durante cerca de 15 
min. Se ficar sem molho juntar 
um pouco de água. 
Fritam-se as batatas e juntam-
se depois à carne ou servem-
se à parte. 
Na mesa polvilha-se a carne 
com salsa e coentros ao gosto. 
 

Eleições para o Conselho 
das Comunidades 
 
No próximo dia 6 de Setembro 
vão ter lugar as eleições para o 
Conselho das Comunidades 
Portuguesas. 
2 listas concorrem na nossa área 
consular : A e B. 
Para a  área do antigo consulado 
de Frankfurt, o local de voto será 
nas instalações da nossa 
comunidade, na sala onde 
habitualmente se realizam as 
antenas consulares ás 5ªs e 6ªs 
feiras. 
 
Horário de voto:  
Domingo, 6 de setembro, das 
08:00 – 19:00 h. 
Nas instalações da nossa 
comunidade: “Missão”, 
Marienstr. 38, 63069 Offenbach 
 
Podem votar os eleitores 
registados do nr.  0022 ao 6940 
(isto é, pessoas registadas 
recentemente não podem aindam 
votar!).  

 

Patrocínios 
 
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  Offenbach 
 
Tiragem deste mês: 400 ex. 
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rir  

faz bem 

Patinagem 
Quando aprendeste a patinar, o 
que é que mais te custou? 
Levantar-me... 
 
Idade 
Duas amigas viajam em busca  
de marido: 
Eu preciso de me casar antes de 
fazer 30 anos!!! 
Eu não farei 30 anos enquanto 
não me casar!.. 
 
Adão 
A catequista pergunta ao João: 
Porque é que o Adão nunca foi 
criança? 
Porque não havia ninguém para 
cuidar dele... 
 
Pai e filho 
Papá, posso ir brincar com os 
meus amigos? 
Agora não, tens de me ajudar a 
fazer os teus trabalhos de casa! 
 
Sogras 
- Gosto muito de anedotas que 
digam mal das sogras. 
- Eu não tenho razão de queixa. 
- Vive contigo? 
- Credo, não!  vive na Espanha. 
 

Correios 
Um negociante desabafa: 
- Isto é uma calamidade, veja 
bem como os correios trabalham 
neste país; mandei 90 facturas a 

clientes meus há duas semanas e 
só dois responderam até agora... 

Enchente 
- Manuel, Manuel corre depressa! 
- Porquê Maria? 
- A enchente está a  levar o teu 
carro! 
Deixa de ser burra, a chave está 
aqui !.  

Alentejanos 
Por que os alentejanos quando 
vão ao cinema ver uma comédia  
se sentam na ultima fila? 
Porque quem ri por ultimo ri 
melhor. 

Esperto ! 
 - Professora, alguém pode ser 
castigado por uma coisa que não 
fez?  
- Não, Zezinho, nunca!  
- Então, estou livre! Não fiz a 
lição. 

Chefe:  
é aquele que chega  cedo quando 
tu chegas tarde, e chega  tarde 
quando tu vens cedo. 

O bêbado 
 - Sr.  guarda, pode dizer-me 
onde é o outro lado da rua?  
- É daquele lado. - Mas eu estava 
lá e disseram-me que era daqui. 

Aforismo do mês: 
O narciso acha feio tudo o que 
não é espelho 
                                 Caetano Veloso 

o 
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Ontem como hoje,  
o conceito das semanas interculturais  

é este:  
o encontro desfaz os medos  

e de desconhecidos faz 
vizinhos estimados, amigas e amigos.  
O diálogo constrói o entendimento. 

Participação social  
permite a igualdade  

e faz progredir a integração. 

Declaração conjunta das Igrejas  
para a Semana Intercultural 2015 

 
 
 

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/

