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Não aos nacionalismos !
SIM à abertura multicultural !
Bild: interkulturelle-woche.de
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Celebrar a fé
Agosto 2016
28.08. Quarto Domingo
Missa em conjunto com a paróquia de S. Paulo, Offenbach – Festa da
Paróquia (Pfarrfest) – 11.00 h
Setembro 2016
04.09. Primeiro domingo
Missa em Offenbach às 10:30 h em St. Paul – Mainuferfest Missa em Ober-Eschbach 12:00 h
(não há missa em Lollar)
11.09. Segundo domingo
Missa em Harheim (Pfarrfest) às 10:45 h e Offenbach 15:00 h
18.09. Terceiro domingo do mês
Missa em Offenbach às 10:30 h em St. Paul – Festa dos Povos na
Wilhelmsplatz Missa em Harheim: 12:00 h
25.09. Quarto domingo do mês. Domingo de integração.
Não temos missa em língua portuguesa, somos convidados a
participar nas celebrações das paróquias onde vivemos
Outubro 2016
02.10. Primeiro domingo
Missa em Ober-Eschbach 12:00 h I Offenbach 15:00 h I Lollar 17:30
h

Endereços das igrejas :
> Igreja de Ober-Eschbach: An der Leimenkaut 5 – 61352 Ober-Eschbach
> Igreja de Harheim: Philip-Schnell-Str. 55 – 60437 Frankfurt-Harheim
> Igreja de St. Paul Offenbach : Kaiserstr. 60 – 63065 Offenbach
> Igreja de Lollar : Ostendstr. 1 – 35457 Lollar
> Igreja de Kelsterbach St. Markus, Gerauer Straße 1 – 65451 Kelsterbach

este mê

Gráfico da capa: interkulturelle-woche.de
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este mês
TOME NOTA
das seguintes datas

23 de Setembro
Debate sobre o tema
Os emigrantes
fizeram a Alemanha
mudar?
A emigração preparou
o acolhimento dos
refugiados!
- Sexta-feira, dia
23.09.2016
no nosso centro
comunitário
(ver p. 5)
08 de Outubro
Serão musical com
Manuel Campos
- canções de Abril e
Maio, de “Cá” e de
“lá” !
- no nosso centro
comunitário, 20:00 h

SEMANA INTERCULTURAL 2016
Pela 41ª vez, vamos celebrar na Alemanha a
Semana Intercultural. Nenhuma outra iniciativa
conta tão bem a história das migrações na
Alemanha: a começar pela própria designação e
sobretudo nos temas e campanhas, nas iniciativas
e mobilizações que a semana intercultural
desenvolveu ao longo destes 41 anos pode ler-se
o percurso da caminhada feita nesta sociedade
multicultural.
Nem sempre foi um avanço linear. Há temas que
ciclicamente se repetem, que não passam de
moda! E há causas pelas quais há que lutar
sempre de novo, porque direitos que pareciam
adquiridos são “esvaziados” ou mesmo revistos e
postos em causa. Um exemplo claro é a questão
da dupla nacionalidade ou dupla cidadania.
Depois de tantos anos a lutar por esse direito,
para as crianças e jovens filhos de imigrantes,
não é que um certo sector político, movido pela
pressão da direita xenófoba, volta a pôr em causa
a “dupla cidadania”?!
Mas este não é o único exemplo de temas
interculturais que se mantêm actuais. Há os
novos nacionalismos (ver tema central). Há o
terrorismo em nome do islão, que veio reforçar
dificuldades no diálogo entre culturas bem
diferentes. Precisamos de falar uns com os
outros: agora mais que nunca! Precisamos de nos
encontrar para não deixar que o “diabo” separe
aquilo que o trabalho intercultural destes últimos
40/50 anos uniu!
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A nossa comunidade
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR

28 de Agosto – Domingo – festa da Paróquia de S. Paulo, Offenbach :
missa às 11:00 h em St. Paul

Setembro 2016
01 Quinta – Oração à maneira de Taizé, Offenbach, St. Paul, 19:00 h
03/04 Sábado/domingo – Mainufesfest em Offenbach, com um stand da
nossa comunidade (por isso, missa às 10:30 h em St. Paul)
10 Sábado – Reunião de pais e mães das crianças da catequese
Em Offenbach às 15:00 h e em Harheim às 17:30 h
Tema “Catequese da Infância” na nossa comunidade
11 Domingo –Festa da Paróquia de Harheim. Missa na quinta da fam.
Schmidt às 10:45 h. Almoço com comida portuguesa.
Actuação do Rancho Folclórico.
13 Terça – Reunião do Conselho Paroquial em Offenbach, 19:00 h
17/18 Sábado/Domingo - Festa dos Estrangeiros em Offenbach, na
Wilhelmsplatz. Presença da nossa comunidade com um stand:
"Café Azulejo". Actuação do Rancho Folclórico.
(Missa em Offenbach às 10:30 h em St. Paul)
24 Sábado – Encontro para as crianças que celebraram este ano a
primeira comunhão em Offenbach: 15:00 h na missão

Tome nota desde já:
Sábado, 8 de Outubro – serão de musica com Manuel Campos, no
nosso centro comunitário (“Missão”).
Manuel Campos canta canções de luta e de solidariedade, do
Portugal de Abril e da emigração. Tome nota!
Comunidade Cristã Setembro 2016
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Horário das celebrações da Eucaristia: ver p. 2: Celebrar a fé

Semana Intercultural 2016
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
17.09 e vai até 03.10.
Do programa da semana em Offenbach destacamos:
21.09. – Celebração ecuménica de abertura, na Igreja reformada
francesa, Offenbach, às 17:00 h, com a participação da nossa comunidade
27.09. – Oração das Religiões, às 19:00 h na Ev Stadtkirche, Herrnstr. 44

30.09. – 17:00 h. Menschenrechte kennen keine Grenzen, 17:00
Hafen 2

30.09. Alemanha, como mudaste!
Debate: Um país de imigração acolhe refugiados...
A Alemanha mudou com 50 anos de imigração ?
No âmbito da Semana Intercultural, vamos ter na nossa
comunidade um debate, com pessoas empenhadas em actividades
interculturais, sobre este tema: até que ponto a experiência de
imigração “preparou a Alemanha” para acolher com abertura mais
de um milhão de refugiados?!
Debate com:
- Paul Gerhard Weiss (FDP), Bildungsdezernent Offenbach
- Barbara Hoffman Neeb, Pax Christi Gruppe Offenbach
- Maria Alves, Auländerforum Giessen
- António José Fonseca
- NN (alguém da comunidade turca ou marroquina).
Sexta, 30.09., às 20:00 h no salão do nosso centro comunitário
(“missão”) - Organização: comunidade católica de língua portuguesa de
Offenbach

Curso de iniciação à língua alemã
A pensar nos que chegaram há pouco tempo à Alemanha, mas
também em todos os que queiram evoluir no conhecimento da
língua, vamos iniciar em finais de Setembro um curso de alemão.
Será dado por porofessores bllingues (português / alemão).
Tem interesse? Inscreva-se no escritório da Comunidade.
Comunidade Cristã Setembro 2016
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Pessoas
e factos

novo delegado, isto é porta-voz e
intermediário entre as
comunidades e seus padres e as
conferências episcopais da
Alemanha e de Portugal:
É o padre Victor Manuel Cecílio
Abrantes, actualmente pároco da
Comunidade de Pforzheim
(Diocese de Freiburg). Sucede
assim ao Padre Manuel Janeiro.
Da nossa parte, aqui fica uma
palavra de agradecimento ao
Padre Janeiro e os parabéns e
melhores votos para o padre
Victor.

* Bodas de Prata da ordenação
presbiteral.
O padre Carlos Almeida
Figueiredo, pároco da nossa
comunidade, celebrou a 20 de
julho 25 anos de ordenação
presbiteral.
De férias no Brasil, teve ocasião
de festejar com a família, os
colegas e as comunidades da sua
Diocese (Santarém, Brasil).
Aqui ficam os parabéns da nossa
comunidade e o testemunho da
alegria de tê-lo connosco!

* NA SEMANA PORTUGUESA DAS
MIGRAÇÔES o Assistente Pastoral
Joaquim Nunes esteve no
programa A FÉ DOS HOMENS, RTP
2, dando o seu testemunho... O
programa foi transmitido a 08.08.
mas, se quiser, pode ver a gravação
em:
http://www.rtp.pt/play/p50/e2461
84/a-fe-dos-homens

* Novo Delegado.
Desde o dia 1 de Julho, a pastoral
das comunidades de língua
portuguesa na Alemanha tem um

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
* 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. Telefone da antena consular: 01523 474 8026
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Catequese de preparação para a primeira comunhão
Iniciámos já no ano passado em Offenbach uma nova fórmula de
preparação para a pimeira comunhão. É uma caminhada de
catequese de forma concentrada, de maneira a conseguir num ano
levar à compreensão do essencial do sacramento da Eucaristia (ou
seja, algo semelhante aos que se faz nas comunidades de língua
alemã). Antes de isso, convidamos as crianças a fazer um ano de
pre-caminhada, em encontros mensais, de integração na
comunidade. Depois da primeira comunhão, as crianças são
convidadas para o serviço de acólito.
Este ano, vamos ter a caminhada intensiva de preparação em
Harheim. Encontro de planemento: sábado, 10.09. às 17:30 h
Em Offenbach, começaremos um ano de pre-caminhada, com
encontros mensais, para as crianças que frequentam a 2ª classe
escolar (7/8 ano de idade): encontro de preparação no sábado,
10.09. às 15:00 h.

CELEBRAÇÃO DO SACRAMENTO DO CRISMA
Estamos a recolher as inscrições para o crisma, a celebrar em 2017
(em data a fixar). Contactámos pessoalmente todos os jovens que
fizeram na nossa comunidade a sua primeira comunhão. Convidados
são todos os
que completarem 14 anos em 2017. Inscrições até ao dia 15.09. !

Ao serviço da proclamação da Palavra:
- O SERVIÇO DAS LEITORAS E LEITORES
Convidamos todos os que habitualmente costumam proclamar a
palavra de Deus nas nossas celebrações - e todas/os as/os que
queiram começar a fazê-lo - para um encontro de preparação e de
organização de um plano de leitores.
- Encontro em Offenbach (para todas as comunidades),
no domingo, dia 23.10. das 10:00 – 14:00 (com almoço).

Comunidade Cristã Setembro 2016

Tema

Os nacionalismos estão de volta!
Uma nuvem paira sobre a Europa, esta Europa da
pluralidade de povos e culturas, e sobre um número de
países que até há pouco tinham orgulho em ser países
multiculturais e abertos à diversidade em todas as suas
formas. É uma nuvem negra, dessas que anunciam trovoada
e tempestade. E tem um nome: nacionalismo.

O nacionalismo está de volta!
Semana
Intercultural:
“Não”
aos
nacionalismos!
“Sim”
à abertura
multicultural !

Há o nacionalismo envergonhado,
a coberto
da
salvaguarda de genuinos interesses nacionais, real ou
supostamente postos em causa pelas instituições europeias
que são responsáveis pela salvaguarda dos acordos comuns
e têm de zelar (é para isso que elas existem!) pelo
cumprimento dos contratos e empenhamentos de cada
país. Isto é, em nome de um patriotismo unilateral,
oportunista: a comunidade é boa enquanto serve os nossos
interesses (com subsídios, fundos de desenvolvimento...), a
comunidade não serve quando exige a nossa participação
nas tarefas e compromissos de todos. É o que estamos a ver
em casos como a Inglaterra, ao decidir sair da União
Europeia, mas também noutros países, que re recusam
cumprir as normas e as políticas comunitárias em nome de
”interesses nacionais” nem sempre claros, nem sempre
transparentes!
Há depois o nacionalismo “identitário”, que se faz passar
como movimento reformador e moderno. É verdade que o
confronto com o “outro”, que a presença dos estranhos e
diferentes, - diferentes na língua, na religião, na cultura,
enfim, nos hábitos e costumes, - nos interpela sempre
sobre a identidade própria. A esta interpelação inicial
podem suceder-se duas atitudes fundamentais: ou
entramos em diálogo construtivo, mesmo se difícil,
tentando compreender os diferentes e procurando fazer
tudo para que o “outro” nos compreenda; ou nos fechamos
no medo, que leva à exclusão, à xenofobia, ao
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recurso a essa demagogia sempre pronta gritar “socorro,
estamos a ser invadidos!”... Os identitários auto-proclamamse defensores da identidade de um povo, sem que saibam
dizer ao certo em que consiste essa identidade, unindo-se
apenas na necessidade de rejeitar os diferentes. Para os
identitários, a solução das nossas sociedades estaria no voltar
a sociedades monoculturais, à pureza da “raça”, aos princípios
do nacionalismo do sec XIX: um território, um povo, uma
nação! É este nacionalismo que se pode observar nos novos
movimentos e partidos políticos de direita., em países como a
França, a Alemanha, a Holanda... e em todos os que estão
confrontados com a entrada de refugiados em grande número.
E
há
ainda
o
nacionalismo
agressivo,
aberto,
“desavergonhado”, dos países que não hesitam em eleger e
apoiar ditadores e “braços fortes”. Os grandes “senhores do
poder” prometem devolver a grandeza de um povo, perdida ou
nunca alcançada mas sempre desejada, sem olhar a meios,
numa política externa agressiva para com os povos vizinhos e,
no interior, numa política de repressão para com todo o tipo de
oposição e dissidência. E o povo vai atrás! É o que acontece
na Rússia, na Turquia, na Polónia...
Em todas as suas variantes, estas que apontámos ou outras, o
nacionalismo é a negação da diversidade como valor. É a
procura da uniformidade a todo o custo. É daltonismo (a
cegueira das cores). Para o nacionalismo, o problema são os
outros, e o “outro” é problema, é ameaça (por isso, este
nacionalismo tem aumentado com as ameaças e práticas
terroristas islamistas: sentem-se confirmados!). Para uma
sociedade multicultural, a caminho de uma sociedade
intercultural - e é isso que queremos, para a “nossa” Europa e
para cada um dos seus países, os outros são desafio à nossa
capacidade de gerir as diferenças a favor do bem comum, são
apelo à abertura e ao diálogo!
Jn
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Semana
Intercultural:
“Não”
aos
nacionalismos!
“Sim”
à abertura
multicultural !

Intercultural é tudo o que nos aproxima

tema

“Estamos convencidos disto: quanto mais as pessoas se
encontrarem, tanto menos lugar fica para os preconceitos,
para o ódio, para a rejeição!” (Declaração conjunta das Igrejas
cristãs para a semana intercultural 2016)

Multicultural é o mundo em que vivemos

Semana
Intercultural:
“Não”
aos
nacionalismos!
“Sim”
à abertura
multicultural !

Com as migrações do sec. XX, nomeadamente as que se
decorreram a partir dos anos 50, o centro da Europa tornouse multicultural. Com algumas diferenças de país para país,
a evolução foi geral: deixou de haver países com um só
povo, deixou de haver povos com uma só língua, deixou de
haver
cidades
com
uma
só
cultura.
Os migrantes, na sua maioria mulheres e homens à procura
de trabalho, não eram só mão-de-obra que ficasse reduzida
ao sector do trabalho. Eram pessoas e traziam consigo
outras maneiras de ver, reflectir e encarar a vida (cultura),
outra religião, se não mesmo outros deuses, outras línguas
e outras linguagens, outros valores educativos, outros
hábitos e outros paradigmas estéticos (critérios da beleza)...
O tempo mostrou que os migrantes não estavam de
passagem, que não eram nem turistas nem trabalhadores
temporários, mas pessoas que mudavam de lugar,
mudavam o “centro” a partir do qual organizavam a sua
vida e planeavam o seu futuro e o futuro dos seus filhos.
Foram alargando o seu espaço vital, na sociedade de
acolhi-mento. Organizaram-se em grupos, em comunidades
de iguais, em minorias (culturais, linguísticas ou religiosas).
Eram vistos como estrangeiros e demorou mais ou menos
tempo a serem considerados cidadãos. Assim como
demorou tempo até que as sociedades de acolhimento se
considerassem a si mesmas países de imigração,
sociedades
abertas
(“Einwanderungsesellschaft”).
Lembremos alguns passos desta caminhada: de
“gastarbeiter” (trabalhador-hóspede !) e “ausländische
Mitbürger” até à dupla cidadania, que permite reconhecer a
mudança e a abertura, sem renegar as raízes. Uma
caminhada da política da exclusão até à política do pleno
reconhecimento...
Uma caminhada com avanços e
retrocessos. Com riscos e dificuldades. Mas, uma
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verdadeira mudança: se retirarmos toda a carga ideológica à
palavra, toda a gente reconhece que esta sociedade (a
Alemanha, mas também Portugal, e muitos outros países da
Europa) se tornou uma sociedade multicultural !! As
estatísticas não permitem outra leitura!

Intercultural é tudo o que nos aproxima
Se a multiculturalidade é um facto, uma palavra que descreve
uma situação, a interculturalidade é um programa de acção,
uma
dinâmica.
Intercultural é tudo o que nos possa levar a ultrapassar este
viver lado-a-lado sem nos conhecermos. Tudo o que possa
ajudar-nos a vencer esta reacção que parece ser biológica de
temer o estranho e de se agarrar ao conhecido. Tudo o que
possa evitar a existência de “comunidades paralelas”, em que
muitas vezes as minorias se tornam, sobretudo se são
capazes de funcionar sem precisar de outras. Tudo o que
possa levar a ultrapassar preconceitos.

Intercultural é tudo o que nos ajuda a comunicar: uma
língua comum, mas mais ainda as opções comuns por uma
Semana
nova sociedade,
assente na dignidade e nos direitos
fundamentais de todos, no respeito e na aceitação dos
Intercultural:
diferentes, mas também no diálogo crítico e construtivo sobre
“Não”
as diferenças (nem tudo o que é diferente é bom, nem tudo é
aos
compativel com os valores comuns fundamentais!).
nacionalismos!
“Sim”
Intercultural é tudo o que possa ajudar a eliminar os nichos
à abertura
de violência e de violação da dignidade dos outros, violência
multicultural !
em todas aas suas formas, desde a que é praticada em nome
de tradições (por por ex., o sexismo) à violência praticada em
nome
da
religião...

Intercultural é tudo o que nos aproxima: os pequenos
encontros no dia-a-dia, na vizinhança, no trabalho, nas
actividades desportivas e tempos livres...

Intercultural é tudo o que leva a destruir muros e a desfazer
barreiras, por uma sociedade aberta, humana, acolhedora!

Intercultural é o tudo o que nos leva em frente neste mundo
multicultural

!
jn
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tema

Diversidade contra a uniformidade !
- declaração das igrejas cristãs para a semana
intercultural 2016 *
„Diversidade. O melhor contra a uniformidade“ – tal é o
tema da semana intercultural 2016. Para muitos, pode soar
como uma provocação perante os desafios tão complexos
que actualmente se colocam à sociedade alemã.

Semana
Intercultural:
“Não”
aos
nacionalismos!
“Sim”
à abertura
multicultural !

Como é que vai ser o futuro com os refugiados? Como
conseguir uma integração com êxito de gente de tão
diferentes culturas, línguas e religiões? Como assegurar na
Europa os valores da liberdade, da segurança e do direito?
Qual é a nossa responsabilidade de cristãos?
O cristianismo é uma religião que assenta também nestas
experiências de refugiados do Antigo Testamento. E no livro
do Levítico tiram-se as consequências: “Se um estrangeiro
vier residir contigo na tua terra, não o oprimirás. O
estrangeiro que reside convosco será tratado como um dos
vossos compatriotas e amá-lo-ás como a ti mesmo, porque
fostes estrangeiros na terra do Egipto. Eu sou o SENHOR,
vosso Deus.“ (Lev 19,33-34). Em linguagem do Novo
Testamento podia dizer-se: o mandamento de amar o
estrangeiro é, para os cristãos, o cumprimento do amor a
Deus e ao próximo. O refugiado é o nosso próximo. Odio
aos estrangeiros não é compatível com a mensagem do
cristianismo.
Não podemos fugir aos desafios que a situação de
emergência dos refugiados nos coloca. ... Aos problemas de
um mundo global não podemos reagir com
encastelamento: limites máximos de entradas, arame
farpado e redes só fazem com que os refugiados procurem
outras vias ainda mais perigosas. Em vez disso, precisamos
sim de coragem para o que nos torna humanos e para os
valores que apreciamos. Perante o direito de asilo,
ancorado na constituição, e as obrigações derivadas da
convenção de Genebra para os refugiados
Comunidade Cristã Setembro 2016

o nosso país só pode responder com justiça se garantir um
processo individual correcto a cada pessoa que procura
refúgio entre nós, independentemente do número total de
refugiados ou do país de origem. Na situação actual, não há
soluções fáceis nem rápidas.
Com preocupação observamos que aqui na Alemanha e um
pouco por toda a Europa os demagogos crescem em
popularidade. Mas o retrocesso em ideologias nacionais é
fatal, e a prometida segurança é um engano. Há muito que
vivemos numa sociedade plural, marcada por vários decénios
de migração. A este presente multicolor perten-ce o futuro –
não obstante todos os problemas que ele possa acarretar.
Com medos e fronteiras não se constrói nenhum estado. Uma
tal política não é compatível com a sociedade aberta, em cuja
construção também e de mo-do especial os cristãos
participaram e participam activa-mente. E não seria compatível
com uma Europa da liber-dade, da segurança e do direito,
com uma Europa onde os direitos humanos são um bem
maior. A Europa é uma história de sucesso não só como
comunidade económica; como união de valores, é
insubstituível. Nestes dias que correm, temos de assumir a
defesa da ideia europeia.
Assusta-nos o crescente enrudescimento da linguagem e a
radicalização das ideias em determinados sectores da
Semana
sociedade.... O número crescente de ataques a mesquitas, os
Intercultural:
incontáveis actos de antisemitismo, a violência contra
“Não”
aos
refugiados e as instalações que os acolhem deviam horrorizarnacionalismos!
nos a todos. ...
“Sim”
A integração dos refugiados – mesmo daqueles que apenas
à abertura
vão poder ficar pouco tempo na Alemanha – é a chave para multicultural !
uma boa coexistência no nosso país.
... Estamos
convencidos: quanto mais as pessoas se encontrarem, tanto
menos lugar fica para os preconceitos, para o ódio, para a
rejeição.
* excertos. Texto completo em www.interkulturelle-woche.de
(tradução jn)
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à procura da palavra
A última mensagem
As férias são uma ocasião ideal para distanciar-se das ocupações
habituais. Mas não são um simples parentese.
São um tempo de descontracção, mas também de refontalização,
de encontros, de partilha, de convívio.
Um tempo de refontalização: alguns tomarão o tempo para fazer
um retiro ou uma peregrinação. Outros para reler o Evangelho, a
sós ou com outros, como palavra que faz viver o hoje.
Outros irão refontalizar-se no grande livro da criação,
admirando as paisagens diferentes e magníficas
que nos elevam e nos falam de Deus.
Possamos nestes momentos escutar o convite de Deus
a preocupar-nos com este mundo, a fazer dele, lá onde cada um
vive, um mundo mais caloroso, mais humano, mais fraterno.
Um tempo de encontro, com os próximos, com os amigos:
um momento para tomar o tempo de viver algo em conjunto.
Um momento para estar atentos aos outros, quem quer que seja.
Um tempo de partilha: partilha da nossa amizade, da nossa alegria.
Partilha do nosso apoio às crianças, mostrando quanto elas contam
para nós.
Um tempo também de oração: atentos ao que se passará no nosso
mundo nestes dias. Rezemos por todos os que necessitam, pela paz,
por uma melhor convivência.
É o ano da misericórdia. Façamo-nos um coração atento às coisas
bonitas, a cada um e àqueles e aquelas que se sentirão mais sós.
Que as férias nos permitam viver ao máximo a alegria, a amizade e
a refontalização. E depois, mais repousados, podemos retomar o
caminho juntos!
PADRE JACQUES HAMEL,
84 anos, degolado por terroristas islamistas enquanto celebrava missa a
26.07.2016. Este foi o texto do último boletim paroquial que ele publicou (com
data de 6.06.2016).
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Igreja no
mundo

JORNADA MUNDIAL
DA JUVENTUDE
Cracóvia, 27-31.07.2016

É´ mais fácil construir pontes do que muros !
Dirigindo-se aos jovens, em vigília de oração, o Papa Francisco dizia *
Vimos de várias partes do mundo, de continentes, países, línguas, culturas,
povos diferentes. Somos «filhos» de nações que estão talvez em disputa
por vários conflitos, ou até mesmo em guerra. Outros vimos de países que
podem estar «em paz», que não têm conflitos bélicos, onde muitas das
coisas dolorosas que acontecem no mundo fazem parte apenas das
notícias e da imprensa. Mas estamos cientes duma realidade: hoje e aqui,
para nós provenientes de diversas partes do mundo, o sofrimento e a guerra
que vivem muitos jovens deixaram de ser uma coisa anónima, para nós já
não são uma notícia de imprensa, mas têm um nome, um rosto, uma
história, fizeram-se-me vizinhos. ( ...)
Há situações que nos podem parecer distantes, até ao momento em que, de
alguma forma, as tocamos. Há realidades que não entendemos porque
vemo-las apenas através dum monitor (do telemóvel ou do computador).
Mas, quando tomamos contacto com a vida, com as vidas concretas e já
não pela mediação dos monitores, então algo mexe connosco: todos nos
sentimos convidados a envolver-nos (...) Agora, não vamos pôr-nos a gritar
contra ninguém, não vamos pôr-nos a litigar, não queremos destruir, não
queremos insultar. Não queremos vencer o ódio com mais ódio, vencer a
violência com mais violência, vencer o terror com mais terror. A nossa
resposta a este mundo em guerra tem um nome: chama-se fraternidade,
chama-se irmandade, chama-se comunhão, chama-se família.
A vida de hoje diz-nos que é muito fácil fixar a atenção naquilo que nos
divide, naquilo que nos separa. Querem fazer-nos crer que fechar-nos é a
melhor maneira de nos protegermos daquilo que nos faz mal. Hoje nós,
adultos – nós, adultos –, precisamos de vós para nos ensinardes – como
estais a fazer hoje – a conviver na diversidade, no diálogo, na partilha da
multiculturalidade não como uma ameaça mas como uma oportunidade. E
vós sois uma oportunidade para o futuro. Tende a coragem de nos ensinar,
tende a coragem de ensinar a nós que é mais fácil construir pontes do que
levantar muros! Precisamos de aprender isto. E todos juntos pedimos que
nos
exijais
percorrer
as
estradas
da
fraternidade.
* Excertos. Texto completo em www.vatican.va
Comunidade Cristã Setembro 2016

Portas da
misericórdia
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MISERICÓRDIA E POLÍTICA
Entre todas as profissões, são os políticos os que gozam de menos
confiança da população. No topo da escala estão os bombeiros e os
médicos. Também enfermeiras e enfermeiros estão bem no cimo da
escala: ou seja pessoas em profissões de ajuda. Políticos não são vistos
como tal. Como dizia uma vez o cardeal Döpfner: „O bom samaritano
não assina resoluções, que se passam à repartição seguinte; ele actua
por si”.
A famosa parábola do bom samaritano do Evangelho de Lucas é um
bom ponto de partida para perguntar-se que papel a misericórdia joga
na política, que papel pode ou deve jogar. ... “Quem é o meu
próximo?” , pergunta o doutor da lei a Jesus... Uma pergunta
politicamente “delicada”, como hoje dizemos. Por um lado, porque o
doutor da lei queria claramente uma delimitação: o meu próximo não
pode ser toda a gente! tem de haver critérios (alguns diriam “limites
máximos”)!. Onde é o limte? A minha família? Os amigos? Os do meu
país? Os que são da minha religião?
Delicada era também a discussão, porque o doutor da lei queria
convencer Jesus a tomar uma posição em questões fundamentais: “que
tenho de fazer para ter a vida eterna?” Era na altura um tema de
discussão e ele queria ver por quem Jesus tomava partido. Pelos que
viam o amor a Deus no cumprimento rigoroso da lei? Pelos que se
dedicavam à oração e procuravam manter-se distantes das tentações e
pecados, da corrupção do mundo? Pelos que em nome do amor de
Deus apelavam à revolta contra a opressão estrangeira?
Na resposta de Jesus, com a parábola do bom samaritano, não há
regras que definam quem é o próximo. É sempre a pessoa individual
que se reconhece a si mesma como próxima e que se torna próxima de
outro ser humano, no acto de ajudar. Só assim, no amor para com outra
pessoa, o amor de Deus se torna concreto.
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Decisivo é um coração voltado para o outro, um coração compassivo, que
“simpatiza”. Aí o samaritano encontra força para tratar de um estranho,
apesar de todas as circunstâncias, como se fosse de um “próximo” no
sentido literal da palavra, alguém dos seus mais próximos. Misericórdia é
mais do que disponibilidade para ajudar. É algo que tem a ver com amor e
com humanidade. Uma pessoa misericordiosa abre o coração à necessidade
alheia e fá-la sua. Consegue sentir, consegue perdoar. Misericórdia significa
conseguir ver no “outro” antes de tudo uma pessoa como eu, também no
estranho, sim, mesmo no inimigo.
Uma alta pretensão! Já é difícil que baste viver a misericórdia no seu meio,
na rede da suas relações! Mais difícil é quando se trata da política! Muitas
vezes se levantam discussões sobre a pergunta: quanta misericórdia e amor
ao próximo podemos e devemos prestar na nossa sociedade...
Precisamos de misericórdia como virtude política. Precisamos dela como
raiz de uma política comprometida com a dignidade humana. Precisamos
dela para abrir caminhos à compreensão e à tolerância. Precisamos da
misericórdia que acompanhe a liberdade!
Dr. Monika Grütters
Staatsministerin für Kultur und Medien,
num discurso feito na catedral de Würzburg a 18.01.2016 (excertos)

AS 14 OBRAS DE MISERICÓRDIA
Ao longo deste ano da misericórdia, iremos apresentando aqui
as 14 obras de misericórdia...
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IX . ENSINAR OS IGNORANTES

X. CORRIGIR OS QUE ERRAM

A palavra ignorante pode ressoar
depreciativamente aos nossos
ouvidos de hoje. E “ensinar os
ignorantes”, por conseguinte, uma
atitude arrogante.
Em linguagem dos nossos dias
poderíamos formular:
- informar devidamente quem
procura;
- ajudar quem precisa de apoio
para aprender
- combater o analfabetismo
social...

Quem não erra? Quem é que
pode dizer que nunca errou ?
Acompanhar pessoas que
erraram, muitas vezes sem se dar
conta, e ter paciência com elas,
até que elas mesmas descubram
o erro que fizeram ou em que
vivem... para que possam corrigir
ou corrigir-se:
é uma verdadeira obra de
misericórdia!
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Sabores
& saberes
Camarão
com mexilhão e massa
12 camarões descascados, 100gr.
de miolo de mexilhão,
1 cebola, sumo de ½ limão, 100
ml. de vinho branco,
2 tomates grandes maduros,
2 dentes de alho, 1 folha de
louro, 2 colheres de sopa de
azeite, 6 folhas de manjericão,
150 gr de massas, oregãos, noz
moscada, pimenta ,sal
Fazer um refogado com o azeite,
a cebola, louro e o alho. Adicione
o tomate picado e o manjericão
aos pedaços e deixe cozinhar
durante 5 minutos. Depois deite
o vinho e quando começar a
levantar fervura, inclua os
camarões, os mexilhões, o sumo
de limão, uma pitada de noz
moscada ralada na hora, pimenta
preta a gosto e deixe ferver
durante mais cerca de 2 minutos.
Servir com a massa cozida e
decorar com os oregãos e um
pouco de queijo ralado a gosto.
LEITORA / LEITOR !
Tem receitas inventadas
por si, ou alteradas ?
Quer partilhar com os
nossos leitores? Envie-nos
a sua receita !! Obrigado!

COMIDA BOA
QUE VAI PARA O LIXO !
- é pena!

Segundo um estudo levado a
cabo por WWF (World Wide Fund For
Nature), só na Alemanha vão parar
ao lixo 18 milhões de toneladas
por ano de bens alimentares.
40% desse desperdício acontece
na casa do consumidor: porque
compra mais do que precisa,
porque deixa passar o prazo e
deita fora...
Mas também na agricultura, já no
momento da colheita, há
desperdício. Muita fruta vai para
o chão, ou porque é grande
demais, ou pequena demais, ou
com pequenos defeitos(“feia”...).
Depois, vem o desperdício nas
lojas e supermercados...
Com os meios modernos de
comunicação, é possível partilhar
as sobras sem estragar. Por
exemplo, em foodsahring.de !
Colabore, não estrague comida!
partilhe!
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
Sogra I
Um amigo pergunta a um
homem cuja odiada sogra
tinha morrido:
– O que fazemos? Enterramos
ou cremamos?
– As duas coisas! Não
podemos facilitar! Má como ela
era, ainda arranja maneira de
voltar.

Bêbado
O bêbado chegou ao bar e
disse:
– Compadre, eu sou deus.
O dono do bar disse:
– Pára de blasfemar, tu já
disseste isso mais de mil
vezes!
O bêbado disse:
– Eu vou te provar, vem
comigo!!
Chegando à igreja o padre
disse:
– Meu Deus, tu já estás aqui
de novo?!

Sogra II
Exame
A rapariga leva o namorado a
casa para lhe apresentar os
pais.
A futura sogra entrevista o
rapaz:
– Com que então queres ser
meu genro, não é?
– Para dizer a verdade, nem
por isso, mas… casando com
a sua filha, não tenho grande
escolha, não é?
Sogra III
- Querido, onde está aquele
livro: “Como viver 100 anos?”
– Deitei fora!
– Deitaste fora porquê?
– É que a tua mãe vem nos
visitar amanhã e eu não quero
que ela leia essas coisas!

Pai: Porque tiveste tão poucos
valores no exame?
Filho: Ausência!
Pai: Não foste ao exame?
Filho: Fui, quem se sentava à
minha frente é que não!

Frase do mês
Vivemos num tempo perigoso. O
ser humano domina a natureza,
mas não se domina a si mesmo.
Albert Schweitzer
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Neste momento da história da humanidade, fortemente
marcado pelas migrações, a questão da identidade não é
uma questão de importância secundária. De facto, quem
emigra é forçado a modificar certos aspectos que definem
a sua pessoa e, mesmo sem querer, obriga a mudar
também quem o acolhe. Como viver estas mudanças de
modo que não se tornem obstáculo ao verdadeiro
desenvolvimento, mas sejam ocasião para um autêntico
crescimento humano, social e espiritual, respeitando e
promovendo aqueles valores que tornam o homem cada
vez mais homem no justo relacionamento com Deus, com
os outros e com a criação?
De facto, a presença dos emigrantes e dos refugiados
interpela seriamente as diferentes sociedades que os
acolhem. Estas devem enfrentar factos novos que podem
aparecer imprudentes se não forem adequadamente
motivados, geridos e regulados. Como fazer para que a
integração se torne um enriquecimento mútuo, abra
percursos positivos para as comunidades e previna o risco
da discriminação, do racismo, do nacionalismo extremo
ou da xenofobia?
Papa Francisco,
Mensagem para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado 2016
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