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Celebramos 40 anos !     
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Celebrar a fé  

Plano das missas nas nossas comunidades para este mês: 

 

Setembro  2019 
 

01.09. Primeiro domingo do mês – XXII Domingo Comum C 

 Offenbach: 09:30 h   - Ober-Eschbach: 11:30 h 
 

08.09. Segundo domingo do mês – XXII Domingo ComumC 

  
   Offenbach: 09:30 h   - Ober-Eschbach: 11:30 h 

 
   15.09. Terceiro domingo do mês – XXIV Domimgo Comum C 

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

 
22.09. Quarto domingo do mês – XXV Domingo comum C. 

Missa em Offenbach, às 14:00 h – St. Paul 
40 anos da Comunidade 
 

29.09. Quinto domingo do mês – XXVI Domingo comum C. 

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

Outubro 2019 
 

06.10. Primeiro domingo do mês – XXVII Domingo Comum C 

Offenbach: 09:30 h  - Ober-Eschbach: 11:30 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
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este mês 

TOME NOTA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 de Setembro 
 

GRANDE FESTA 
DOS 40 ANOS 
 da 
nossa 
comunidade ! 

 

Celebramos 40 anos !              
Numa época em que já estava claro que os imigrantes 

vieram para ficar, e eram mais do que mão-de obra 
passageira, a Igreja na Alemanha começou a criar 

comunidades de cristãos de língua estrangeira. Na nossa 
diocese e  entre as comunidades de língua portuguesa 
fomos a terceira e última a ser instituída. O provisório 

tornou-se realidade e já lá vão 40 anos! 

É ocasião de dar graças a Deus por todos estes anos que 
Ele nos deu, para crescer e viver na fé em conjunto, pela 
esperança que não nos faltou e pelo amor fraterno que 

se manifestou em empenhamentos e dedicação de 
muitas e muitos colaboradoras e colaboradores, ao 

longo dos anos.  
 

Não sabemos como vai ser o futuro. A imigração 
portuguesa está a mudar e muitos da segunda e  

terceira geração, ou seja, os filhos e netos dos 
“primeiros” imigrantes, procuram com razão caminhos 

de participação nesta sociedade que, eventualmente, os 
conduz a outras paragens mesmo em termos de 

inserção nas paróquias locais. Por sua vez, também a 
Igreja na Alemanha, e a nossa diocese de forma muito 

actual (com o chamado “Caminho pastoral”), está a 
procurar maneiras novas de manter a sua presença na 

sociedade. 

  
Como comunidade cristã de língua portuguesa temos de 
estar atenta aos sinais do Espírito e aberta aos caminhos 

novos que mesmo Espírito inspirar, no diálogo, na 
comunhão da Igreja. 

Para já vamos todos festejar os 40 anos !  
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A nossa comunidade 
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR  

 
 

 

Setembro 2019 

 

01 Domingo – Recomeço das celebrações da eucaristia em língua   
   portuguesa: em Offenbach (09:30 h), Ober-Eschbach (11:30). 
                - Encontro dos participantes na peregrinação a Israel, às    
               10:30 em  Ober-Eschbach 
05 Quinta – Oração à maneira de Taizé, Offenbach, St. Paul, 19:00 h 
 
06 Sexta – Peregrinação a Israel de um grupo de 21 pessoas da nossa 
 comunidade (até dia  13.09.)  
07/08 Sábado/Domingo  – Festa dos povos e culturas em 
 Offenbach, na Wilhelmsplatz. Sábado a partir das 18:00 h,  
 domingo a partir das 10:00 h, com a participação da nossa 
 comunidade! 
08 Domingo – Missa da festa da paróqui a de Harheim (na quinta da 
 família Schmidt) às 10:45 h com a participação da nossa 
 comunidade.  Não há missa em Offenbach! 
14 Sábado -  Encontro de acólitos em Offenbach, 15:00-16:00 h 
 Encontro para os pais das crianças que este ano preparam  a
 primeira comunhão: 16:30  h, no centro comunitário. 
15 Domingo – Encontro de pais das crianças da catequese para a 
 primeira comunhão em Harheim, às 10:45 h (antes da missa) 
15 Domingo – Ensaio dos coros de Offebach e Harheim para 
  preparação da missa da festa dos 40 anos da Comunidade, às 
 17:00  h. no centro comunitário.  
18 Quarta – Celebração ecuménica de abertura da semana    

intercultural em Offenbach, às 19:30 na Stadtkirche Herrnstr . 
44, Offenbach 

22 Domingo – Celebração dos 40 anos da nossa comunidade. 
Missa às 14:00 h em St Paul para todas as comunidades. 
Ver programa nas páginas seguintes 
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Pessoas  

e factos 

 
 

* BODAS DE PRATA 
Celebrou as bodas de prata o 
casal Olga Simão Pereira e José 
Pereira, a 24.09.2019 na Igreja de 
St. Jakobus, Harheim.  
A nossa comunidade felicita este 
casal empenhado na nossa 
comunidade, agradece o seu 
emepnhamento e deseja as 
maiores felicidades.  
 
* Faleceu  Vidaul Francisco da 
Silva,  77 anos de idade, a 
21.07.2019. Despedimo-nos dele 
a 30.09.2019, numa celebração  

no Neuer Friedhof, Offenbach.  
Vidaúl era um amigo sempre 
disposto a ajudar nas festas e nas 
actividades da comunidade. À 
Maria José, sua esposa, filhas e 
restante família, as nossas 
condolências.   
 
* Mudanças nas paróquias 
alemãs. Em Offenbach, deixou a 
Comunidade de St. Paul o 
diácono Oliver Schäfer. Em 
Harheim deixa o lugar de pároco 
o padre Johannes Minh Dinh. 
Desejamos a um e outro as 
maiores felicidades para a sua 
caminhada. 
 

 
Nosso telefone: 069 845740 

 
 
 

 
 
 

 

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 

Atenção: é possível que nas próximas semanas não seja possível 
manter este horário de abertura do nosso escritório. Antes de vir, 
telefone! 
Em caso de urgência, contacte: 
*   Joaquim Nunes – Assistente pastoral – 0176 12539038   
*   Padre Carlos Figueiredo – 0176 72937486   
           

 
Contacto do Escritório Consular em Hattersheim: 06190 9753490 
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Tema 
 

 
 

Celebramos 
40 
anos ! 

OPÇÕES PASTORAIS que se mantêm 
 
Ao longo destes 40 anos muita coisa mudou na 
comunidade e nas comunidades. Mas uma 
comunidade tem de manter-se fiel às suas opções 
fundamentais. Em 1993 foram definidas três opções, 
que aqui reproduzimos.   
É importante que tudo aquilo que somos e fazemos 
nas nossas comunidades se oriente prioritariamente 
por "opções pastorais" que o Espírito hoje inspira e 
quer para a sua Igreja, aqui.  As seguintes opções são 
fundamentais para podermos ser comunidades 
cristas:  
 

1.  Queremos ser Comunidade de Fé,  
reunida à volta da Palavra de Deus. É a Palavra de 
Deus (não um passaporte!) que nos convoca, nos 
torna Comunidade, nos reune, não como povo 
português (!), mas como Povo de Deus. A 
evangelização, a proclamação e o testemunho do 
Evangelho têm de ser a base das nossas Comunidades 
Cristās: na liturgia, na eucaristia dominical, na 
catequese, em grupos de Bíblia, em encontros de 
jovens, na apostolado junto de outros, no dia a dia.  
 

2. Queremos ser Comunidade de Esperança,  
que nos vem da Fé no Deus de Jesus Cristo, em quem 
podemos "segurar" as nossas vidas e em Quem 
podemos confiar o nosso futuro. Num mundo, que é 
um supermercado de promessas atraentes e 
imediatas, nós somos chamados a ajudar-nos, em 
comunidade, a pôr a nossa esperança no Invisivel e no 
Futuro de Deus. É essa esperança que também 
celebramos comunitariamente na oração, sobretudo 
nos sacramentos, sinais da presença salvadora e 
libertadora de Deus na nossa vida e história.  
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3. Uma Comunidade de Amor: O Deus-Trindade, 
relação de amor,convida-nos a viver no seu Amor e a 
encontrarmos aí o sentido e a felicidade das nossas 
vidas. Se temos Fé em Deus, se nEle nos fiamos e nEle 
pomos a nossa esperança, então somos mais "livres" 
para amar e servir os outros e o mundo. 
Somos chamados a ser uma Comunidade de serviço, 
sobretudo junto dos que têm problemas e dificuldades, 
dos mais pobres e necessitados. Esta é, portanto, uma 
"missão" que se alarga ao empenhamento social e 
político e que deve atingir as estruturas da sociedade e 
do mundo em que vivemos. Procuramos confrontar-nos 
com os acontecimentos do mundo, julgá-los à luz do 
Evangelho e encontrar, em conjunto, caminhos de 
mudanca para mais justiça, mais paz e mais vida para 
todos. 
 
4. Como Comunidade: é juntos, não cada um para si, 
isolado, mas sim em comunidade que podemos viver a 
Fé, a Esperança e o Amor. Precisamos uns dos outros. 
Ninguém é cristão sozinho. Somo-lo em Igreja. Entre 
nós. Mas não só. Não nos podemos fechar na nossa 
língua e tradições. Temos de nos abrir às outras 
comunidades à nosssa volta, sobretudo às comunidades 
cristãs alemās locais, para podermos avançar para uma 
integração eclesial maior nesta Igreja de todos, que 
reúne os diferentes na mesma Fé. E temos também de 
nos integrar mais nesta sociedade:  é aqui a nossa vida 
hoje; é aqui e agora que temos de lutar com outros por 
uma sociedade mais aberta a todos, participativa, 
democrática, multicultural / intercultural. Também é 
esta uma prioridade de acção de uma "Comunidade 
Cristã", não isolada, mas integrada na sociedade e no 
mundo 
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Domingo, 22 de setembro 2019 
 

Celebração dos 

40 anos 
da Comunidade Católica de Língua 

Portuguesa de Offenbach 
 

Missa às 14:00 h em St. Paul 
 

A seguir (a partir das 15:30 h): 

festa das comunidades  
(Harheim,  Kelsterbach, Lollar,   

Ober-Eschbach, Offenbach)  

na Missão  

(Marienstr. 38) 
 

Tendinhas das diferentes comunidades 
com petiscos e especialidades 

 
Jogos e programa para crianças 

 
Animação com folclore, música e canto  

de diferentes orígens e grupos 
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Celebramos 40 anos! 

A festa de domingo, 22 de Setembro, já vem sendo preparada desde 
há muito. Chamamos aqui a atenção para os pontos principais do 
programa: 
12:45 – Saída de um autocarro especial com partida de Ober-
Eschbach, e com passagem por Harheim (13:00) 
 

14:00 h – Missa em St. Paul, com muitos padres convidados das 

paróquias alemãs onde estamos presentes e das comunidades de 
língua portuguesa da região. Na missa: saudação do representante da 
direcção diocesana, Hans-Jürgen Dörr, do Arcipreste da cidade, padre 
Andreas Puckel, e do Delegado dos padres portugueses, padre Vitor 
Cecílio.  
 

16:00 h -  Abertura da festa popular no centro comunitário 

(Marienstr. 38). Saudação do Presidente da câmara de Offenbach, Dr. 
Felix Schwenke.  
Descerramento da exposição:  “Comunidade 40 anos a caminho”. 
 

A seguir, pela tarde fora: 

Convívio com o contributo das diferentes comunidades:  
Offenbach – assados de carne e sardinha 
Harheim – rissóis, bolinhos de bacalhau, etc 
Ober-Eschbach – bolos e café 
Kelsterbach – caldo-verde e pão com chouriço 
Lollar – sobremesas doces 
Comunidades de Língua Portuguesa (Brasil, Moçambique...) - 
especialidades 
 
Pontos de animação para as crianças e jovens 
 
Animação musical com Rancho Folclórico de Santa Marta, Gaiteiras 
do Norte, Canto com os grupos Nova Terra e Asas de Vidro, Canto 
popular com Manuel Parente Fernandes, grupo de Capoeira etc 
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Aqui 
e  agora 
 

No advento 2017  o nosso bispo convidou a diocese a refletir sobre o novo  

2005-2009 : estabilidade e maturidade.  
A partir de 2004, inicia-se uma nova fase na vida da comunidade que, em si 
pode ser caracterizada como uma fase de estabilidade. O novo pároco, 
padre António Barbosa, vivia a  quase 100 km de distância (Bad Kreuznach) 
e tinha de dividir o meio tempo de trabalho na diocese de Mainz pela 
comunidade de Mainz e de Offenbach (o outro meio tempo era para a 
diocese de Trier). Tratava-se então de assegurar, tanto quanto possível, a 
continuidade daquilo que estava construído. A partir de 2005, a equipa 
pastoral era reforçada pelo padre António Rocha de Souza, da diocese de 
Goiás (Brasil), que partilhava a sua presença nas comunidades de Mainz e 
Offenbach com um empenhamento mais alargado na Comunidade de 
Darmstadt.  
 
Com dois padres (mesmo se em disponibilidde parcial),  a comunidade 
podia contar com a celebração da eucaristia dominical, todos os domingos, 
execepto ao quarto domingo de cada mês, que acabou por se fixar como 
“domingo da integração”. Todos os quartos domingos, os cristãos de língua 
portuguesa são convidados a participar nas eucaristias das paróquias onde 
vivem. Assim podem conhecer a sua comunidade local, encontrar os 
vizinhos que eventualmente são também católicos, abrir-se a pessoas de 
outras línguas e de outros povos. É uma ideia que nasceu da necessidade e 
se converteu em “virtude”. 
Apesar das distâncias, manteve-se ao longo dos anos a celebração da 
eucaristia em Lollar, bem como em Kelsterbach, ambas a ritmo mensal. Em 
Offenbach e Harheim/Ober-Eschbach, era possível manter o referido ritmo 
semanal. 

 
Pouco a pouco, a comunidade entrava em cheio na terceira geração. 
Cada vez mais se constituiam jovens famílias da segunda geração, 
muitas delas em formato bi-nacional. Nestes casos, mas também nos 
jovens casais ambos portugueses, a língua de comunicação e que se 

40 anos de vida de 
comunidade: 
mês a mês 
a história  
da comunidade 
em períodos de 
5 de anos        (6) 

 

40 
anos 

35 

Comunidade Católica 
Portuguesa de Offenbach 

    
“Comunidade Cristã” 
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fala em casa é cada vez mais a língua alemã. Devido a este factor 
linguístico, as jovens famílias procuram mais a miúdo o contacto com as 
paróquias locais: aí baptizam os filhos, aí os inscrevem no jardim infantil, aí 
decorre a preparação e a celebração da primeira comunhão. 
Consequentemente, baixa o número de crianças nos grupos de catequese 
da comunidade de língua materna.  A prática dominical diminui, de forma 
constante, mesmo se flutuante, ao longo dos anos. 
Ao mesmo tempo que os casais jovens se orientam noutras direcções, abre-
se à comunidade uma nova perspectiva e um novo sector de trabalho: o 
acompanhamento dos reformados e idosos. Apesar de a maioria dos 
“emigrantes” regressar a Portugal uma vez atingida a idade da reforma, 
alguns sempre vão ficando por aqui. Os primeiros portugueses, que 
chegaram à região a partir da segunda metade da década de 1960, atingiam 
agora a idade da reforma depois de 35-40 anos de trabalho. Este dado não 
podia deixar de reflectir-se na vida da comunidade. Em outubro 2004, incia-
se no centro comunitário de Offenbach a tarde de convivio para 
reformados! A presença e actividade da “terceira idade” tão habitual e 
importante nas comunidades paroquiais locais – devido ao envelhecimento 
demográfico – começa a notar-se também nas comunidades migrantes. 
Todos os portugueses vieram aqui para trabalhar, mas muitos fizeram deste 
país a sua “nova” terra e aqui ficam, terminada a fase laboral... Ficam 
“presos” à família? sim, mas ficam também porque estão convencidos de 
que afinal são mais de “cá” que de “lá”, e aqui sentem-se bem, “como em 
casa”. 
 

Catequistas nas comunidades ao longo dos anos  
Ao longo dos anos, deram o seu trabalho e empenhamento neste campo 
tão importante da vida da comunidade como é o trabalho com crianças e 
jovens. Aqui fica o seu nome (pedimos desculpa se não estiver completa e 
agradecemos que completem) 
Offenbach :  Alcina Carvalho, Alice Fragoso, Ana Maria de Jesus, Donzilia 
Reis,  Gracinda dos Santos, Ilda Morais, Isabel Pinto, Leonor Morais, 
Manuela Teixeira, Melissa Rodrigues, Pilar Carvalho 
Kelsterbach :  Elisabete Oliveira, João Ferreira, Julia Nunes, Miguel Oliveira 
Harheim / Ober-Eschbach:    Amélia Araújo, Ana Paula Santos, Aurora 
Rodrigues, Daniela Magalhães, Dominique Rodrigues, Gorete Almeida 
Quinta, Joaquim Pereira, Luisa Nunez, Marizeta Reguengo, Olga Pereira, 
Paulo Fornelos, Wilma Mertelo 
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A nossa comunidade está em festa! 
 

40 anos de existência 
não é muito tempo para uma instituição. 

Mas é suficiente 
para encontrar muitos motivos 

para celebrar 
dar graças a Deus 

e agradecer a todas e todos  
os que ao longo destes quarenta anos  

contribuiram para a vida desta comunidade 
na diversidade das nossas actividades 

e a fizeram avançar  
passando por altos e baixos, 
mas sem perder a esperança. 

 
40 anos nos caminhos da imigração 

40 anos por uma Igreja sem fronteiras   
 

 
 
 

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/

