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Celebrar a fé
Plano das missas nas nossas comunidades para este mês:

Plano das missas nas nossas comunidades para este mês:

Outubro 2019
06.10. Primeiro domingo do mês XXVII Domingo Comum C
Offenbach: 09:30 h - Ober-Eschbach: 11:30 h
13.10. – Segundo domingo - XXVIII Domingo Comum C
Offenbach: 09:30 h - Ober-Eschbach: 11:30 h
20.10. terceiro domingo - XXIX Domingo Comum C
Offenbach: 09:30 h - Harheim: 11:30 h - Kelsterbach: 16:00 h.
27.10. Quarto domingo – XXX Domingo comum C.
Domingo da integração. Somos convidados a participar nas
eucaristias das paróquias onde vivemos

Novembro 2019
03.11. Primeiro domingo do mês – XXXI Domingo Comum C
Offenbach: 09:30 h - Ober-Eschbach: 11:30 h Lollar: 16:00 h
Memória de todos os fiéis defuntos nas nossas eucaristias

Imagens da capa: bistum-mainz.de

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

19 Outubro
data limite
para a entrega
de
candidaturas
ao Conselho
Pastoral
da Comunidade
20 de Outubro
Publicação da
lista de
candidatas/os
09.10.Novembro
Eleições para o
Conselho
Pastoral
(Veja detalhes
na página 18)

Juntos construir Igreja

Nas nossas comunidades, estamos a preparar eleições
para os conselhos pastorais;
na diocese de Mainz, vamos em pleno caminho pastoral,
num processo de aprofundamento de uma igreja que se
quer “igreja de partilha”, também partilha de
responsabilidades (“pastoraler Weg”);
a conferência episcopal alemã e o Comité Central dos
leigos alemães vão também iniciar em breve (no
primeiro domingo do advento) um caminho sinodal
(“Synodaler Weg”), na procura de respostas para a crise
da igreja neste país;
em Roma, vai reunir-se durante todo o mês de outubro
o “Sínodo da Amazónia”... Leia sobre todos estes temas
as páginas centrais deste número.
Que há de comum entre todas estas dinâmicas,
entre todas estas iniciativas?
- Todas elas são manifestação de uma igreja que
procura viver de uma maneira comprometida a sua
dimensão “comunitária” ou, dito em termos mais
técnicos, a sua dimensão “sinodal”.
A Igreja não pode ser senão uma igreja sinodal, porque
da sua essência faz parte este estar-a-caminho-juntos (e
é isso que a palavra sínodo diz, tomada à letra),
respondendo ao chamamento de Deus.
É sobre este tema da sinodalidade da igreja
que nos propomos reflectir neste número da
“comunidade cristã”, como forma de preparar as
eleições para o conselho pastoral que em toda a diocese
vão ter lugar nos dias 9 e 10 de novembro. Vamos todos
acompanhar este processo eleitoral! vamos todos votar,
“construindo Igreja juntos!”
!
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A nossa comunidade
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR

Outubro 2019
02 Quarta – Encontro de crianças do grupo da primeira comunhão
de 2019, que se preparam para ser acólitas em
Offenbach, às 15:30 h.
04 Sexta – Encontro de catequese de preparação para a primeira
comunhão em Offenbach, 17:00 h
05 Sábado – Encontro de catequese de preparação para a primeira
comunhão em Harheim, 14:45 h
05 Sábado – Recitação do Terço (Outubro: mês do rosário!) às 18:00
h em Offenbach
06 Domingo – Convívio de colaboradores na festa dos 40 anos da
Comunidade. Às 13:00 h no centro comunitário, Offenbach
12 Sábado – Recitação do Terço (Outubro: mês do rosário!) às 18:00
h no Centro comunitário
19 Sábado – Recitação do Terço (Outubro: mês do rosário!) às 18:00
h no Centro comunitário
20 Domingo – Celebramos neste terceiro domingo nas nossas
comunidades o Dia das missões (que a Igreja celebra no
quarto domingo de Outubro). Missa em Offenbach, Harheim
e Kelsterbach
22 Terça – Reunião do Conselho Paroquial, Offenbach, às 18:30 h
26 Sábado – Recitação do Terço (Outubro: mês do rosário!) em
Offenbach às 18:00 h
27 Domingo – Encontro de catequistas (de todas as comunidades)
no centro comunitário em Offenbach
31 Quinta – Reunião do conselho pastoral das paróquias do centro
da cidade de Offenbach (“Seelsorgerat”), 19:00 h na
comunidade polaca
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Celebramos 40 anos!
Quem participou na festa dos 40 anos da comunidade, no passado
dia 22 de setembro, tem ainda com certeza o coração cheio de
muitas boas imagens que fizeram a festa:
- a missa na Igreja de St. Paul, com representantes de todas as
comunidades, apresentadas pelos símbolos das suas terras e 11
padres e diáconos das comunidades locais onde estamos inseridos e
das comunidades de língua portuguesa da região...
- a festa no nosso centro comunitário, aberta pelo presidente da
câmara de Offenbach e pelo vereador da cultura...
- a multidão (500 pessoas?) que enchia os espaços livres à volta do
centro...
- as 11 tendas diferentes, que ofereciam o melhor, assistidas por
muitas e muitos colaboradores...
- o programa musical variado, desde o canto à viola até à gaita de
foles, passando pelo folclore, pela capoeira, pelas canções do coro
juvenil “Asas de Vidro”...
- o descerramento do painel de azulejos com a caravela, o dístico da
nossa comunidade
- a exposição “40 anos a caminho”, com 11 paineis informativos...
- a belíssima aparelhagem sonora que permitia que todos
escutassem tudo, onde quer que se encontrassem...
- a alegria espelhada no encontro e re-encontro de amigos e
conhecidos...
... tudo isso fez parte do nosso dia de festa! Obrigado a todas e a
todos os que apoiaram, colaboraram e se empenharem para que a
festa acontecesse !

Comunidade Cristã outubro 2019

Pessoas
e factos
* António David, nosso sacristão
em Harheim, recebeu no dia
22.09.2019, no âmbito da
celebração dos 40 anos da
comunidade, um diploma de
“agradecimento” (“Dank und
Anerkennung”) atribuído pelo
nosso bispo, Dr. Peter Kohlgraf.
António David assume este cargo
de sacristão de Harheim desde o
início da comunidade, e mesmo já
antes. Por isso, bem merece este
diploma! Ao agradecimento do
Bispo junta-se o nosso, de toda a
comunidade!

* Novo pároco de Harheim.
Sebastian Goldner é, desde
1.09., o novo pároco de Harheim,
Nieder-Erlenbach e NiederEschbach. Desejamos-lhe tudo de
bom e garantimos a nossa
disponibilidade para um trabalho
de cooperação.
* Faleceu Edmundo dos Santos
Silva, em Porto de Mós, a 11 de
setembro, com 83 anos de idade.
Edmundo foi membro empenhado na nossa comuni-dade de
Offenbach até ao dia em que
regressou a Portugal com a sua
esposa Idalina. Lembramos o seu
empenhamento no acolhimento
dos camionistas portugueses de
passagem pela região. À viúva e
filho as nossas condolências!

Nosso telefone: 069 845740
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

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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Vida das comunidades
Conselho Pastoral da Comunidade
- novas eleições – novo modelo
Estão em preparação as eleições para o “Conselho Paroquial”, que terão lugar
a 09-10.11.2019.
Pretendemos formar um Conselho que represente a comunidade na sua
diversidade (isto é, com gente de todas as comunidades e também de outros
grupos vindos de países de língua portuguesa) e que se dedique sobretudo a
reflectir a situação e procurar caminhos para a comunidade nos próximos
quatro anos. Além disso, a nossa diocese está em processo de reflexão e de
restruturação (“Pastoraler Weg”). Os membros do novo conselho pastoral –
cada um na sua comunidade – serão convidados a participar na reflexão em
curso na sua região (cada um no seu “Dekanat”).
É um novo modelo, um pouco diferentre do que temos tido até ao presente.
Por isso, lhe chamaremos “conselho pastoral”.
O novo conselho pastoral não subsistui as actuais comissões de festas ou os
mordomos que temos no activo. Pode-se pertencer a um sem pertencer a
outro, como se pode também eventualmente pertencer aos dois.
Proponha-se como candidata/o ! A Comunidade e o seu futuro diz respeito a
todos! Entrega de candidaturas até dia 19.10.2019
Contacte a equipa pastoral ou o escritório da Comunidade

Catequese nas nossas comunidades
Iniciamos neste mês de outubro a catequese nas nossas comunidades. Um
grupo de preparação para a primeira comunhão (2º ano de caminhada) iniciou
em Harheim a 28 de setembro; um outro grupo em Offenbach a 4 de outubro.
Na nossa comunidade propomos a seguinte caminhada catequética:
1º ano: conhecer os outros e acomunidade: encontro mensais de iniciação
2º ano: preparar a primeira comunhão : encontros semanais de catequese,
participação activa nas eucaristias de domingo (terceiro ano da escola)
3º ano: aprofundar a comunhão: serviço como acólitos e acólitas nas missas da
comunidade
4º ano: preparar a profissão de fé
Famílias interessadas podem ainda inscrever as suas crianças até 19.10.2019
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Tema

Juntos
construir
Igreja

Conselho paroquial : Somos todos responsáveis pela
Igreja que queremos
O Concílio Vaticano II – esse grande acontecimento da
Igreja do nosso tempo (1961-1965) – veio repor uma visão
da Igreja que com os séculos quase se tinha perdido: que a
Igreja é a comunidade de todos os baptizados e que todos
eles têm, pelo Espírito, dons e carismas importantes para o
anúncio do evangelho (“missão”), para a transfor-mação
do mundo (“sal” e “luz”) e para a construção da Igreja
(“Povo de Deus”. Na Igreja que está na Alemanha (melhor
que dizer “Igreja alemã”...), essa teologia do Concílio
traduziu-se, entre outras coisas, na criação de “conselhos
paroquiais”, eleitos pela comunidade e aos quais um leigo
preside, para, em conjunto com o presbítero, orientarem
a comu-nidade, na atenção à realidade concreta e na
procura de respostas aos desafios que os tempos e as
situações colocam à Igreja, localmente.
Os conselhos paroquiais apoiam, com a sua prática, esta
nova imagem de leigo, valorizada na sua dignidade, e, ao
mesmo tempo, na sua competência e dever de corresponsabilidade. Os leigos já não podem mais dizer: a Igreja/
a comunidade e a sua situação é problema de padres e de
bispos... A Igreja somos todos nós e o seu rosto é feito com
todos nós.
Por outro lado, os conselhos paroquiais
contribuem para a a construção dessa nova imagem de
Igreja que o Concílio nos propõe, voltando às fontes, às
origens. É a imagem de uma Igreja-Povo (de baptizados),
de uma Igreja-Comunidade (de irmãs e irmãos), de uma
Igreja sinodal (à letra: feita de gente a percorrer o mesmo
caminho) na procura da verdade e da resposta certa a dar
ao Deus que confia nela para a “sementeira” do “Reino”...
Numa comunidade concreta, o Conselho paroquial, ou
como iremos passar a dizer. “conselho pastoral da
comunidade” será um bom lugar para viver e praticar o
baptismo e o crisma, no exercício da responsabilidade pela
vida da comunidade.
jn
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Eleições para o Conselho da Comunidade:
Juntos construir Igreja
As cristãs e os cristãos acreditam que Deus ama todas as pessoas e
se preocupa com cada uma delas. Deus quer que a vida de cada
pessoa seja uma vida realizada. Por isso nas paróquias e
comunidades da Igreja católica há pessoas que se empenham por
um bom entendimento entre todos. Na nossa diocese temos em
cada comunidade de língua materna o Conselho da Comunidade
com uma função importante: orientar a vida da comunidade em
conjunto com o padre. As católicas e católicos de uma comunidade
de língua materna elegem todos os quatro anos o seu Conselho de
Comunidade. As próximas eleições realizam-se a 9 e 10 de
novembro 2019.

Igreja
A Igreja católica quer ser uma
Igreja no mundo. Quer levar a sério os desafios dos tempos
e entrar em diálogo com o maior número possível de pessoas
sobre a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem
alegre, uma Boa Nova. O Conselho da Comunidade reflete e
decide como é que localmente a Igreja pode ir ao encontro
das pessoas, de forma credível e aberta.
Juntos
No Conselho da Comunidade
trocam-se opiniões e maneiras de ver diversas e pessoas com
carismas diferentes trabalham juntas. Em conjunto com os
agentes pastorais a tempo inteiro e com muitos voluntários,
o Conselho da Comunidade procura respostas à pergunta:
para que é que nós hoje existimos como Igreja?
Construir
As tarefas do Conselho da
Comunidade são variadas. Entre elas:
- preocupar-se que a comunicação na comunidade aconteça,
mesmo para além das barreiras linguísticas, e que muitos
possam participar; - Procurar em conjunto com voluntários
empenhados novos caminhos para o anúncio da fé, para a
liturgia e para o serviço socio-caritativo; - Coordenar as
atividades e os diferentes grupos da comunidade. - Dar à
Igreja um rosto, em cada local concreto, e fazer com que as
preocupações dos crentes sejam levadas a sério na Igreja e
na sociedade; - Refletir sobre o lugar que as comunidades
de língua materna vão ocupar nas futuras paróquias; Organizar festas e celebrações.
Comunidade Cristã outubro 2019

Juntos
construir
Igreja

Tema

Juntos
construir
Igreja

Caminhar juntos é fazer sínodo
“O caminho da sinodalidade é o que Deus espera da sua
igreja no início deste terceiro milénio”. Esta afirmação é
nem mais do que do Papa Francisco (1). À letra, a palavra
sínodo significa “caminho comum” . O que caracteriza os
cristãos é a sua vontade de responder ao apelo de Deus que
nos convida a fazer “caminho comum”. Em termos técnicos
a palavra “sínodo” designa uma Assembleia eclesial a todos
os níveis, que com autoridade procura debater questões
dogmáticas, litúrgicas ou pastorais para a igreja toda ou para
uma determinada região. A eclesiolo-gia do Povo de Deus
(redescoberta pelo Concílio Vaticano II) tem implícita a ideia
de que todos os membros desse povo têm, pelo Espírito,
dons, carismas e competências para se pronunciar sobre a
vida da comunidade.
A “sinodalidade” traduz a prática concreta desta comunhão na responsabilidade e na partilha dos dons ao serviço
de toda a comunidade. “Seja discutido por todos, aquilo que
a todos diz respeito”: é um princípio do direito tradicional
que a igreja já aplicava na idade média.
Todos os membros da Igreja devem ser vistos como
“sujeitos” do anúncio e do testemundo do evangelho, e, por
isso, um novo caminho sinodal para a Igreja actual - onde
todos sejam envolvidos - só pode resultar em nova dinâmica
de evangelização.
Nos nossos dias, assistimos à realização de sínodos, normalmente em Roma, sob convocação do Papa. Tradicionalmente, os membros do sínodo eram apenas os bispos.
No último sínodo, o Papa aceitou a participação de leigos
convidados ou delegados. Sínodo de bispos são importantes, mas é preciso que a sinodalidade da Igreja seja vivida e
praticada a todos os níveis: das comunidades paroquiais até
às conferências episcopais e à Igreja no seu conjunto.
“A renovação da vida sinodal na Igreja exige a activação de
processos de consulta de todo o povo de Deus” (CTI, 65)(2).
Na Alemanha, as dioceses, cada uma por si, e agora a
Conferência Episcopal estão a enveredar por este caminho.
Jn
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Sínodo da Amazônia: por uma ecologia integral
Com o tema “Amazônia: novos caminhos para a Igreja e por
uma Ecologia Integral”, começa neste dia 06 e vai até 27 de
outubro, em Roma, o Sínodo da Amazônia. Tem por objetivo
identificar novos caminhos para a evangelização daquela
porção do Povo de Deus, que habita naquela região:
comunidades rurais e urbanas, pequenas e grandes cidades,
ribeirinhos e migrantes deslocados e, “especialmente os
indígenas, frequentemente esquecidos e sem perspectiva de
um futuro sereno, também por causa da crise da Floresta
Amazônica, pulmão de capital importancia para o nosso
Planeta” (CNBB).
Neste Sínodo serão debatidos temas ligados a evangelização
de uma região onde habitam 39 milhões de pessoas,
incluindo 110 a 130 povos indígenas, onde o número de
vocações sacerdotais é pequeno e a vida celibatária é um
desafio cultu-ral muito grande. Por isso também foi aberta
uma proposta para discutir a ordenação de homens casados
como sacerdo-tes e mulheres como diaconisas, que com
certeza será o maior avanço para a Igreja nestes tempos.
Voltando-se para o tema da Ecologia Integral, o Sinodo será
também
um
espaço:
“ - para conhecer a riqueza do bioma, os saberes e a
diversida-de dos povos da Amazônia, especialmente dos
povos indíge-nas, por suas lutas por uma ecologia integral,
seus
sonhos
e
suas
esperanças;
- para reconhecer as lutas e resistências dos Povos da
Amazô-nia que enfrentam mais de 500 anos de colonização
e de pro-jetos de desenvolvimentistas pautados na
exploração desme-dida e na destruição da floresta e dos
recursos
naturais;
- para conviver com a Amazônia, com o modo de ser de seus
povos, com seus recursos de uso coletivo compartilhados
num modo de vida não capitalista adotado e assimilado
milenar-mente;
- para defender a Amazônia, seu bioma e seus povos ameaçados em seus territórios, injustiçados e expulsos de suas
terras, torturados e assassinados nos conflitos agrários e
socioambientais, humilhados pelos poderosos do
agronegócio
os
grandes
projetos
econòmicos
desenvolvimentistas.”
(CNBB)
CF
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“Caminho Pastoral” na Diocese de Mainz:
De que se trata?
“Caminho Pastoral” designa o processo de desenvolvimen-to e
renovação da Igreja na Diocese de Mainz. Diz respeito tanto à
dimensão espiritual como à dimensão da organiza-ção. Este
processo tem por tema: “Uma Igreja que partilha”.
A Igreja e a sociedade estão em mudança. Por isso, o nosso
bispo, Peter Kohlgraf, convida a tomar parte ativa nesta
transformação. Para isso, coloca-nos perguntas importan-tes: Que é que as pessoas de hoje precisam da Igreja? - Como é que
podemos conseguir anunciar a mensagem do Evangelho,
sobretudo àqueles que ainda a não descobriram para a sua vida,
ou, pelo menos, ainda não a descobriram de forma de tão
intensa? - Porquê e como é que queremos ser hoje a Igreja de
Jesus Cristo ?
As respostas a estas perguntas constituirão a base para os passos
seguintes neste “Caminho Pastoral”. Pois, a cada passo, vamos
procurar enfrentar os desafios espirituais e pastorais, mas
também estruturais, de gestão de pessoal e financeiros.

Uma Igreja que partilha: como será o rosto dessa Igreja?
Partilhar a vida
Queremos partilhar as alegrias e as
esperanças, mas também as tristezas e angústias das
pessoas. Os temas do mundo e das pessoas têm de tornarse os temas da nossa Igreja.
Partilhar a fé
Só podemos transmitir a nossa fé na
cooperação uns com os outros. As nossas comunidades e
lugares eclesiais têm de oferecer um impulso missionário
nesse sentido.
Partilhar recursos Recursos importantes da Igreja são as
pessoas que nela se empenham, mas também os bens
materiais como imóveis e valores monetários.Estes devem
ser aplicados de maneira justa, de forma a estarem ao
serviço das pessoas que à Igreja estão confiadas.
Partilhar responsabilidade Pelo batismo, todos podem
assumir responsabilidades na Igreja. Queremos reforçar a
cooperação uns com os outros e encontrar novas formas
de concretizar esta comunhão na partilha das
responsabilidades.
Comunidade Cristã outubro 2019

Estações deste „Caminho Pastoral“
01 Como tudo começou
No seu primeiro ano como
bispo, Peter Kohlgraf falou com muitas pessoas: no
ordinariado, nos arciprestados ("Dekanate"), grupos e
grémios. Nesta escuta, quis perceber como é que a Igreja
pode responder aos desafios da atualidade. Ao mesmo
tempo, mensageiros enviados a outras dioceses colheram
informações sobre a forma como nessas dioceses se está a
proceder ao desenvolvimento das transformações na Igreja.
02 O planeamento concreto
A partir daí o Bispo Peter
Kohlgraf formulou os princípios fundamentais para um
“caminho pastoral” na nossa diocese. Desde o outono 2018
tem a apoiá-lo uma equipa coordenadora, que procura ligar
os diferentes interesses e a diversidade de opiniões.
03 A preparação a nível espiritual No ciclo pascal de 2019,
o “Caminho Pastoral” arrancou com um concentrar-se em
questões espirituais importantes. Como é que queremos e
podemos hoje ser Igreja de Jesus Cristo? Que atitudes
precisamos, para nos tornarmos cada vez mais uma Igreja da
partilha? Estas questões vão continuar a acompanhar-nos.
04 A primeira fase
Na primavera de 2019, o
caminho começou a concretizar-se nas assembleias dos
arciprestados, a quem compete uma tarefa importante: até
ao verão de 2021 têm de conceber ideias pastorais para o
futuro dos novos espaços pastorais. O que se pretende
concretamente vem explicado no manual publicado para
esta
fase.
05 A segunda fase
Essas ideias pastorais serão
discutidas de modo a constituir a base para a próxima fase.
O Bispo irá definir os novos espaços pastorais, em que esses
conceitos serão aprofundados e realizados. As cerca de 50
novas paróquias serão constituídas entre 2022 e 2030.
06 A terceira fase
As grandes paróquias novas
que irão surgir não serão apenas paróquias como as atuais,
só que alargadas. Serão antes redes de diferentes lugares
eclesiais em que acontece igreja e se pode partilhar a fé e a
vida. Trata-se de ser Igreja viva localmente, mas, ao mesmo
tempo, abrir-se e integrar o espaço pastoral
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à procura da palavra
Baptizados e enviados
Gott, Du bist Licht vor aller Zeit.
Fließende Quelle in unserem Herzen.
In bunten Farben erstrahlt unsere Hoffnung.
Wir sind getauft und gesandt.
O mês de
outubro é no
calendário da
igreja o mês das
missões. Este
ano o Papa
convida-nos a
viver este mês de
forma mais
consciente,
sabendo que
cada baptizado é
(devia ser) um
missionário

Gott, Du bist Licht in unserer Zeit.
Flamme des Lebens im Spiel unserer Hände.
Zärtlich berührt, entzündet der Glaube.
Wir sind getauft und gesandt.
Gott, Du bist Licht für unsere Zeit.
Du ziehst uns hinaus an die Ränder der Welt.
In verwundbarer Leidenschaft treibt uns die Liebe.
Wir sind getauft und gesandt.

Deus, Luz antes de todos os tempos
fonte jorrante nos nossos corações
A nossa esperança irradia em raios de muitas cores
Somos baptizados e enviados
Deus, Luz no nosso tempo
Chama de vida nas nossas mãos.
A fé que se acende, na ternura.
Somos baptizados e enviados
Deus, Luz para o nosso tempo
que nos envia às periferias do mundo,
Amor que nos impele com paixão.
Somos baptizados e enviados

Oraçãot: Katharina Bosl von Papp – Missio Liturgische Hilfen 2019
Motiv "Beware the Light": Jyoti Sahi
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Greta Thunberg na ONU
“Vocês roubaram os meus
sonhos!...”

Como uma jovem, de lágrimas nos
olhos, sacode com as suas palavras as consciências dos responsáveis do
mundo
A minha mensagem para os líderes internacionais é de que nós teremos os
olhos postos em vós. Há algo que está completamente errado. Eu não
deveria estar aqui. Eu deveria estar na minha escola, do outro lado do
oceano. E vocês vêm ter connosco, jovens, a pedir esperança. Como é que
vocês ousam?
Vocês roubaram os meus sonhos e a minha infância com as vossas palavras
vazias. E ainda assim, eu tenho que dizer que sou uma das pessoas com
mais sorte (nesta situação). As pessoas estão a sofrer e estão a morrer. Os
nossos ecossistemas estão a morrer.
Há mais de 30 anos que a ciência tem sido muito clara. Como é que vocês
se atrevem a continuar a ignorar isto? (...)
Como é que vocês se atrevem a pensar que isto pode ser resolvido sem
mudar nada? Ou através de algumas soluções técnicas? Com os níveis
atuais de emissões, o orçamento de emissões de dióxido de carbono
acabaria inteiramente em apenas 8 anos e meio.
Não haverá nenhuma solução ou planos apresentados com base nestes
números que trago aqui hoje. Porque estes números são bem
desconfortáveis e vocês não têm a maturidade suficiente para abordar este
tema como ele realmente é.
Vocês estão em falta para connosco. Mas os jovens já começaram a entender a vossa traição.
Os olhos das gerações do futuro estão postos em vocês. E se vocês escolherem fracassar, eu lhes digo: jamais lhes perdoaremos.
Nós não vamos permitir que vocês façam isso.
É aqui e agora, que nós dizemos “basta”. O mundo está a acordar. E a mudança
está
a
chegar
quer
vocês
queiram
ou
não.
Obrigada.
Greta Thunberg, Discurso na ONU (Extracto) .
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40 anos de vida de
comunidade:
mês a mês
a história
anos
da comunidade
em períodos de
“Comunidade Cristã”
5 de anos
(7)
No advento 2017 o nosso bispo convidou a diocese a refletir
sobre o novo

Comunidade Católica
Portuguesa de Offenbach

40
Aqui
e agora
35

2010-2014 : mudanças e novos desafios....
O período que decorre entre 2010 e 2014 é, de novo!, uma fase cheia de
desafios e de mudanças para a comunidade. Em 2012 o Padre António
Barbosa deixa o seu lugar de pároco para se reformar. Para o seu lugar é
nomeado pároco da comunidade o padre Kurt Sohns, pároco de São Paulo
(St Paul) Offenbach. Ao mesmo tempo, chegava ao fim este período em
que as comunidades de Mainz e Offenbach eram acompanhadas pela
mesma equipa pastoral. O assistente pastoral (Joaquim Nunes) voltava a
poder dedicar-se a tempo inteiro à comunidade, depois de vários anos de
partilha de horário entre Mainz e Offenbach.
A 30 setembro 2012 era convocada uma Assembleia paroquial para
reflectir esta nova situação. Na agenda, perguntas como estas: que
comunidade somos? Que comunidade queremos e podemos ser ? Como
preparar-nos para enfrentar o futuro? Que caminhos novos somos
chamados a percorrer?
Trabalhando segundo o método de ver-julgar-agir, a assembleia analisou a
situação da comunidade, sintomas preocupantes como a diminuição da
prática religiosa ou a falta de pessoas dispostas a comprometer-se nas
comissões e nos conselhos paroquiais, assim como o facto de a maioria dos
portugueses que na altura estavam chegar de Portugal manifestar pouco
interesse em procurar a comunidade.
Como sinais animadores a assembleia apontava o convívio e cooperação
com as comunidades locais (de língua alemã) e a visibilidade da
comunidade na sociedade civil.
Que podemos fazer ? A assembleia apontava como perspectivas o avançar
na cooperação com as paróquias locais, a diversificação das formas de
participação comunitária, o aprofundamento da participação na vida
litúrgica (por convicção e não por razões sociais tradicionais!); o melhorar a
comunicação, nomeadamente utilizando as redes sociais, como facebook,
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homepage e newsletter; aumentar a participação nas celebrações, nas
festas e convívios a partir da corresponsabilidade; intensificar o
aprofundamento bíblico-espiritual e manter-se atento a todos os que
chegam.
Este programa da Assembleia Paroquial de 2012 é bem característico para
este período em que a comunidade procurava redimensionar e a re-centrar
a sua actividade, sabendo que uma comunidade de língua materna tem de
ser sempre uma plataforma de passagem, “cais” de acolhimento para quem
chega e, ao mesmo tempo, ponte para maior participação (“integração”) na
igreja local e na sociedade civil. As celebrações da eucaristia passaram a ser
regularmente celebrações bilingues uma vez que a presença de padres
alemães, em Offenbach mas também em Ober-Eschbach e Harheim, passou
a acontecer com certa frequência e regularidade.
Para além disso, todas as actividades habituais continuavam no seu ritmo
normal, nomeadamente nos tempos litúrgicos fortes (advento-natal,
quaresma-páscoa). De notar que, ainda por decisão da assembleia
paroquial, a catequese da infância foi restruturada, com o objectivo de a
aproximar dos modelos utilizados nas comunidades de língua alemã, que,
como é sabido, propõem uma preparação para a primeira comunhão de
apenas um ano. Por esses caminhos se avançou também entre nós. Para
isso, novos cadernos de apoio foram aprontados pelo assistente pastoral,
cadernos esses que acabaram por ser adoptados também noutras
comunidades de língua portuguesa.
A celebração do crisma de 2012 estava prevista ser presidida pelo Bispo de
Viseu. A nuvem de cinza com que o vulcão da Islândia invadiu os céus da
Europa impediram-no de vir. Em seu lugar, um cónego de Mainz, Juergen
Nabelfeld, assumiu a celebração. Os jovens gostaram. Só alguns pais,
poucos, murmuraram. Esta experiência confirmou-nos na convicção de que
afinal o crisma é tarefa que compete em primeiro lugar ao Bispo da diocese
e só excepcionalmente se deve recorrer aos de fora. É também uma ocasião
única de dar aos jovens uma possibilidade de contacto com a “sua” Igreja
local, com o seu bispo, com a sua diocese.
No acolhimento dos “novos”, a Comunidade cristã dá conta do início de um
curso de alemão para principiantes e da instalação na comunidade de uma
“bolsa” de habitação e de emprego....
2010-2014 foi assim um período de reforma e de re-estruturação da
Comunidade, repensando-a a partir do futuro e não mais do passado.
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ELEIÇÔES PARA O CONSELHO
PASTORAL DA COMUNIDADE

ESSEN UND WÄRME
Comida e calor humano

- Podem condidatar-se todos os
católicos, residentes na nossa
área (ou, se residirem fora, com
um requerimento especial ) com
18 anos ou mais.
- Podem votar todos os católicos
com 16 anos ou mais.
- Candidaturas até 19.10.2019

Há mais de 25 anos que a
iniciativa “Essen und Wärme” de
Offenbach prepara o almoço para
várias dezenas de pessoas,
pobres e/ou a viver isoladas, que
assim têm a possibilidade de
comer uma refeição quente por
dia e se encontrar com outros.
A iniciativa vai retomar este ano
de 28.10.2019 até 08.03.2020.
A nossa comunidade também
participa nesta inicitiva e
estaremos de serviço na última
semana de 02.03. – 08.03.
________________________
Garrafa Comemorativa dos 40
anos. Um vinho de qualidade.
Uma boa recordação deste dia...
para guardar e beber mais tarde.
Quer adquirir? Contacte-nos
_________________________
PATROCÍNIOS
A capa a cores da
Comunidade Cristã é
patrocinada por:
Aveirense, Biebererstr. 76
Offenbach e Heddernheimer
Ldstr 24 Frankfurt
Sound & Light, Gustav Adolf
Str. 14 Offenbach
Tiragem deste mês: 400 ex.

08.-09.11.2019

O que precisa de saber:

A lista de candidatos
(com os nomes por uma ordem
tirada à sorte)
será dada a conhecer nas missas de
20.10., será afixada no Centro
comunitário e publicada na
próxima comunidade cristã,
em princípios de Novembro.

Pode votar:
Em Lollar:
domingo 03.11., a seguir à missa
Em Kelsterbach
domingo 10.11., a seguir à missa
Em Harheim:
sábado, 09.11., das 15-17 h no
centro paroquial
Em Ober-Eschbach:
domingo, 10.11., a seguir à missa
Em Offenbach:
sábado, 09.11. das 19-21 h e
domingo 10.11. a seguir à missa.

Voto por carta
Também se pode votar por carta.
Contacte o escritório até 07.11.
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rir
faz bem
Morreu o diabo
Uma menina na escola diz à
companheira de mesa:
- Sabes que morreu o diabo?
- Ai sim? Como sabes?
- O meu pai estava hoje a ler o
jornal e eu ouvi ele a dizer:
- Ai! Pobre diabo! Lá morreu!
Bicos de papagaio
Pergunta o marido:
- Então, que te disse o médico?
Responde a mulher:
- Olha, disse-me que tenho bicos
de papagaio…
Diz o marido a sorrir:
- Eu sempre disse que falavas
demais!
Qualidades de uma mulher para
casar
Aconselhava o pai ao jovem
filho:
- Qualquer mulher ideal deve ter
duas qualidades.
- Quais são?
- A primeira, é ser tão bela que
alguém possa casar com ela
mesmo sendo pobre. A segunda,
é ser tão rica, que alguém
resolva casar com ela mesmo
sendo feia…

Desconversa
Numa discussão entre marido e
mulher, diz ele:
- Está bem, querida, mas vamos
lá acabar com isto que já dura
há duas horas.
Responde ela:
- Pronto, lá estás tu a desconversar…
Padres nos tempos modernos
Num casamento, o padre vira-se
para os noivos e diz:
- Agora, eu pronuncio-vos
marido e mulher!
E, na continuação do discurso,
acrescenta:
- Podem actualizar o vosso
estado no Facebook…
Casar com mais de uma mulher
Conversa entre amigos, dizia
um:
- Não percebo porque é que um
homem não pode casar com
mais de uma mulher!
Responde o outro:
- Eh pá, ainda bem que há leis
em Portugal que protegem os
ignorantes…

O novo por não saber
e o velho por não poder
deitam tudo a perder.
provérbio popular
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As cristãs e os cristãos acreditam
que Deus ama todas as pessoas
e se preocupa com cada uma delas.
Deus quer que a vida de cada pessoa
seja uma vida realizada.
Por isso nas paróquias e comunidades da Igreja católica há
pessoas que se empenham
por um bom entendimento entre todos.
Na nossa diocese
temos em cada comunidade de língua materna
o Conselho da Comunidade
com uma função importante:
orientar a vida da comunidade em conjunto com o padre.
As católicas e católicos de uma comunidade de língua materna
elegem todos os quatro anos
o seu Conselho de Comunidade.
As próximas eleições realizam-se
a 9 e 10 de novembro 2019.
(da folha informativa da Diocese de Mainz
para as eleições para o Conselho pastoral)

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
Comunidade Cristã outubro 2019

