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Celebrar a fé
Novembro 2015
Plano das missas e outras celebrações nas nossas
comunidades para este mês:
01 Primeiro Domingo do mês
Ober-Eschbach: 12 h Offenbach: 15 h Lollar: 17 h
Celebramos a Festa de Todos os Santos
e fazemos a memória de todos os fiéis defuntos

08 Segundo Domingo do mês
Ober-Eschbach: 12 h Offenbach: 15 h
15 Terceiro Domingo do mês
Harheim: 12 h Offenbach: 15:30 h Kelsterbach : 18:00 h
> Celebramos em Offenbach a despedida de Padre Sohns

21 Sábado - Festa de St. Elisabeth, padroeira de OberEschbach - Missa às 18 h em conjunto com a comunidade local
22 Quarto Domingo Festa de Cristo Rei
- Missa só em Offenbach para todas as Comunidades às
15:00 h - Introdução do Pároco 29.11. Quinto domingo – Primeiro domingo do Advento
Missa em Offenbach: 10 h na Missão Italiana (Rathenaustr. 36 )

- Harheim: 14:00 h, seguida de magusto.

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
Corresponsabilidade
“O que é de todos deve ser assumido por todos”:
mais ou menos assim formulava o antigo direito romano.
E o Papa Bonifácio VIII, em 1298, traduzia este princípio em direito eclesial
desta forma: “O que diz respeito a todos, deve ser tratado e aprovado por
todos”. Se a Igreja é Povo de Deus, é comunhão de todos os baptizados, a
vida e a missão da Igreja, a partir do Evangelho, diz respeito a todos . A
corresponsabilidade devia ser prática normal nas nossas comunidades.
Infelizmente, estamos demasiado marcados por uma imagem de Igreja
ante- Concílio Vaticano II ( que se realizou 1961-1965). E nessa imagem de
Igreja, a responsabilidade pela igreja estava só do lado da hierarquia....
Neste número, procuramos reflectir como no Concílio se aprofundam e se
impõem de novo as imagens bíblicas do Povo de Deus.
Tudo isto a propósito das eleições para o Conselho paroquial que vamos
realizar na nossa comunidade, segundo as normas da nossa diocese, nestes
primeiros fins de semana de Novembro.
Vamos votar! O voto é participação, mas é sobretudo um sinal de que
apoiamos este modelo de Igreja, em que todos somos chamados a
participar, a assumir responsabilidades.
Outro acontecimento vai marcar o nosso mês de Novembro.
A 15.11., é a despedida do Pe. Kurt Sohns, da sua função de pároco de S.
Paulo e também de pároco da nossa Comunidade. Manifestar-lhe-emos a
nossa gratidão e convidamos para a missa do dia 15, às 15:30 em S. Paulo.
No dia 22.11., o Padre Carlos Figueiredo será introduzido como novo
pároco da nossa Comunidade. Em nome do Bispo, estará presente o Deão
da Catedral, Cónego H. Heckwolf.
Vamos fazer desse dia um DIA DAS COMUNIDADES, com uma celebração
central em Offenbach, para a qual todos, pessoas e grupos, de todas as
comunidades são convocados e convidados!
Assim, mostraremos também que nos sentimos co-responsáveis e
interessados na vida da nossa Comunidade!
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A nossa comunidade
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR

Novembro 2015
01 Domingo – Magusto em Lollar, a seguir à missa (17:00 h)
05 Quinta – oração à maneira de Taizé, Offenbach, Igreja de S.
Paulo, às 19:00 h
06 Sexta – Encontro de acólitos às 18.30 h em Harheim
06 Sexta – Encontro de leitura da Biblia em Harheim às 20.00 h
07 Sábado – Encontro de Catequese para todas as crianças em
idade escolar (6-12 anos) no nosso centro comunitário
(“Missão”) em Offenbach às 15:00 h
07 Sábado – Magusto em Offenbach, a partir das 19:00 h, no
Centro Comunitário (“Missão”).
08 Domingo – Eleição para o Conselho paroquial – possibilidade de
votar a seguir à missa de Ober-Eschbach às 12.00 h e em
Offenbach a seguir à missa das 15.00 h

15 Domingo - Encontro de Catequese para todas as crianças em
idade escolar (6-12 anos) em Harheim às 10:30 h
15 domingo - Missa de despedida de Padre Sohns como pároco,
em Offenbach às 15.30 h, em conjunto com a comunidade de
St. Paul
11 quarta - Celebração de São Martinho para crianças no centro
comunitário às 17:00 h (a seguir a catequese) – Offenbach
19 Quinta – Encontro dos novos conselhos paroquiais das paróquias do
centro da cidade de Offenbach às 20 h em St. Paul

21 Sábado - Encontro do grupo “Mãe Peregrina” às 18.00 h na
Centro Comunitário em Offenbach
21 Sábado – Festa de St. Elisabeth, padroeira de Ober-Eschbach
Missa em conjunto com a paróquia local às 18.00 h.
22 Domingo – Festa de Cristo Rei - Missa para todas as
comunidade só em Offenbach 15:00 h Introdução do
Padre Carlos Figueiredo como pároco da nossa comunidade
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28 sábado – Reunião com os interessados em receber a Mãe
Peregrina, às 18.00 h no Centro Comunitário em Offenbach
29 Domingo – Em Offenbach: Missa às 10 h na capela da
Comunidade Italiana (Rathenaustr . 36)
Magusto em Harheim: missa às 14:00 h., seguida de
convívio no centro paroquial
Horário das celebrações da Eucaristia: ver p. 2: Celebrar a fé
Domingo, 22 de Novembro :
Introdução do Pe. Carlos como pároco da nossa comunidade !
Missa em Offenbach para todas as comunidades às 15:00 h.
seguida de convívio com café e bolos no Centro Comunitário
(Missão). Todos são convidados !!

MAGUSTOS - FESTAS DE S.
MARTINHO
nas nossas comunidades
Como já é tradição, neste mês de
novembro, temos os convívios da festa
de S. Martinho, com o magusto.

Lollar –
01 de Novembro (a seguir á celebração das 17:00 h)
Offenbach – 07 de Novembro (a partir das 19:00 h)
Harheim –
29 de Novembro (a seguir à missa das 14:00 h)
Kelsterbach : 15 de Novembro, às 16:00 h (termina com a missa!)

Grupos regulares, com encontros a ritmo semanal:
Segundas-feiras: Grupo coral NOVA TERRA, Offenbach, às 20,30 h
Terças-feiras: Caminhada meditada: às 08:30 h
Quartas-feiras: Catequese em Offenbach preparação p 1ª Com (16:00 h)
Quintas-feiras: tardes de convívio dos "Reformados", na missão, a partir
das 15,30 h
Sextas-feiras: Rancho Folclórico da Missão de Offenbach, a partir das 20 h
Sábados: Grupo de flauta “Asas de Vidro” na Missão (Offenbach)
Sábados: Grupo coral de Harheim/Ober-Eschbach, às 17,30 h. em
Harheim
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Pessoas
e factos

Celebrámos a missa de requiem
no dia 18.10. e foi a sepultar em
Portugal.
` Viagem ao Luxemburgo
O maior autocarro disponível no
mercado (com 80 lugares) ia
cheio, na nossa excursão ao
Luxemburgo, no passado dia
25.10. Celebrámos a eucaristia
em conjunto com a Comunidade
de Língua Portuguesa em
Bettembourg e visitámos o centro
da Cidade dp Luxemburgo,
guiados pelo amigo Pe. Rui da
Silva Pedro. A ele o nosso
obrigado!
Foi mais uma iniciativa no âmbito
do nosso programa “Comunidade
a Caminho”!
Os que participaram
manifestaram o seu desejo de
que uma próxima viagem se
realize em breve!

* Baptismos
Foram baptizados na nossa
comunidade:
- Leandro Albuquerque Tomé,
filho de Tanja Katherina e Filipe
Albuquerque Tomé, a 24.10.2015
em Offenbach;
- - Lus António Correia Tomé,
filho de Marina Isabel Mota
Correia Tomé e Sérgio
Albuquerque Tomé, a 24.10.2015
em Offenbach.
A nossa comunidade dá as boasvindas a estes novos membros e
alegra-se com as suas famílias
* Faleceu José Marques Braz
(61 anos de idade), a
17.10.2015, da nossa
comunidade de Ober-Eschbach.

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 (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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06

Vida das Comunidades
Eleições para o Conselho Paroquial 2015
Nos dias 07 e 08 novembro vão realizar-se em toda a diocese de Mainz
eleições para os Conselhos Paroquiais.
No que diz respeito à nossa comunidade, temos o conselho paroquial a
funcionar em Offenbach – mas ele representa todas as comunidades
pertencentes à “Missão” de Offenbach. Por isso, pedimos a todos que dêem
o seu apoio votando, como sinal de apreço e de estima por este trabalho de
voluntariado ao serviço de toda a Comunidade!

É esta a lista dos nossos candidatos :
candidatos: 9 pessoas a eleger: 6

Leonor Pinheiro Morais
Isabel Rolo
Maria José Salgado Figueiras da Silva
Manuel Adérito Gonçalves
Ilda Schneider
Gracinda dos Santos Martins
Manuel de Palma Ramos
Sandra Martins Moço
Carla Isabel Lopes Simão de Pinho
(A ordem dos candidatos/as nesta lista – que é a que vai ser aparecer no
boletim de voto – foi tirada à sorte!)
Podemos votar no seguinte horário:
- em Offenbach, no Centro comunitário (“Missão”), no sábado, dia 7, das
18:00 – 20:00 h. e no domingo, dia 08., a seguir à missa: 16:30 – 18:30 h.
- em Lollar, no domingo, dia 1.11. a seguir à missa;
- em Ober-Eschbach, no domingo, dia 08.11., a seguir à missa das 12:00 h.
Além disso, em Harheim, para o Conselho Paroquial da Comunidade local,
temos uma candidata portuguesa, que pedimos também para que seja
apoiada (para as pessoas de Harheim): a Amélia Reguengo Araújo.
Todos nós podemos votar em duas comunidades: na nossa comunidade
de língua portuguesa e na comunidade local onde vivemos! Vamos todos
votar!
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tema

Na Igreja /
na
Comunidade
todos temos
responsabilidade

Igreja: povo de Deus
- a nova imagem da Igreja desde o Concílio Vaticano II
A Igreja - uma pirâmide: em cima o papa, a seguir os cardeais,
os bispos, os cónegos, os padres, os diáconos, os religiosos e
religiosas... Esta construção piramidal – que se tinha a si mesmo
como “sociedade perfeita” - assentava numa base sem
dignidade, o “chão” raso, que eram os leigos, definidos pela
negativa: leigos eram os que não eram ordenados nem
consagrados, sem voz nem vez. Assim era a imagem de Igreja
que dominava a doutrina cristã e a pregação dos últimos 500
anos... uma imagem de Igreja antes do concílio Vaticano II, que
muitos de nós ainda terão recebido e que, porventura, aqui e ali,
neste ou naquele livro de piedade, nesta ou naquela oração,
continua a manifestar-se, e mesmo a marcar as mentalidades.
No entanto, esta imagem foi claramente rejeitada e posta de lado
pelo Concílio. No Concílio, com todo o seu esforço de reforma a
partir das fontes – da Escritura e da grande Tradição da Igreja –
outra imagem se afirmou: a Igreja, antes de mais, é Povo de
Deus, marcado pela igualdade de dignidade de todos os seus
membros.
Povo de Deus
Esta é uma das ideias mais fortes do Concílio: a Igreja é o Povo
de Deus, e deste povo fazem parte todos os baptizados. Na sua
condição de baptizados, são todos membros por igual,
independentemente da função ou do cargo que depois venham a
ocupar, para bem deste Povo. E o texto fundamental do Concílio
sobre a Igreja , a Lumen Gentium (LG), cita a profecia de
Jeremias: “Eu serei o seu Deus e eles serão o meu Povo. Eles
hão-de conhecer-me todos, do mais pequeno aos maiores, diz o
Senhor” (LG 9, Jer.31,31).
Quer dizer, neste Povo todos têm a dignidade der ser filhos de
Deus, de O conhecer, de O testemunhar, de O louvar. Todos, em
Jesus Cristo, são “sacerdotes”, “profetas”, “reis”, isto é, capazes
de celebrar a Presença de Deus (sacedócio), anunciar a Sua
palavra (profecia) e testemunhar no mundo o Seu Reino
(realeza). Todos são chamados à santidade, quer dizer, a viver
esta imagem e semelhança de Deus que o Seu Espírito
desenvolve em todos e em cada um (cf LG 10-12).
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Igualdade de dignidade
Membros do mesmo Povo, pelo Baptismo que une a Jesus
Cristo, e pelo Crisma, que nos capacita para a construção da
Igreja e do mundo com a ajuda do Espírito Santo de Deus,
partilhamos esta dignidade de filhos de Deus e somos todos
iguais em dignidade (ver LG 32).
Partilha da responsabilidade
Se na imagem da Igreja antes do Concílio, a responsabilidade
pela comunidade e pela Igreja era da competência exclusiva
da “hierarquia”, na igreja como o Concílio a entende e Jesus
Cristo a quis, todos são responsáveis, cada um à sua maneira,
pelo anúncio da Palavra que conduz à fé, pela construção da
comunidade, pela vida quotidiana da Igreja, pela sua maneira
de estar no mundo.
“Os leigos congregados no Povo de Deus... são chamados a
contribuir para o incremento e para a santificação perene da
Igreja, como membros vivos, aplicando todas as forças
recebidas de Deus e de Cristo Redentor” (LG 33)
Esta forma de ser a Igreja-de-todos, onde todos participam
activamente, desencadeou um processo de renovação nas
comunidades e na Igreja no seu conjunto que ainda está longe
de ter chegado ao fim. Na liturgia, na catequese, no serviço
missionário e caritativo, na responsabilidade pelos grupos e
movimentos, nos diferentes sectores pastorais, os leigos têm
lentamente vindo a assumir responsabilidades. Sem o
empenhamento dos leigos, ao lado dos presbíteros e dos
bispos, nada funcionaria na Igreja de hoje. Para isso, muitos
leigos têm investido na sua formação: teológica, bíblica ou
das ciencias humanas em geral. Esta formação é necessária,
ao lado da competência própria que os leigos têm pela sua
experiência de vida no mundo.
A co-responabilidade, a responsabilidade partilhada, assenta
na diversidade dos carismas e funções. Todos são
responsáveis, mas nem todos fazem o mesmo. O Povo de
Deus é um povo organizado, e “funcionára” tanto melhor
quanto mais as tarefas forem distribuídas, as competências
reconhecidas, a colaboração for desejada.
Jn
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na Comunidade
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Na Igreja /
na Comunidade
todos temos
responsa-bilidade

Imagens Bíblicas de participação
na vida da Comunidade e da Igreja
As eleições para os Conselhos paroquiais propostas para
este início de novembro, nos levam a refletir sobre a
participação dos cristãos na vida da Igreja. Pois, em si
tratando da participação de todos os batizados na vida da
comunidade e da igreja, por muito tempo e por várias razões,
a consciência de membro ativo ficou adormecida. Deste
modo, muitos cristãos já não se sentem chamados a
participar ou se comprometer com a Mensagem de Jesus.
Muitos cristãos tornaram-se na comunidade figurantes
passivos e sem qualquer responsabilidade ativa no dia a dia
da vida da Igreja. Mas todos são chamdos a tomar parte na
vida da comunidade. Na igreja há vários serviços, e entre eles
está o serviço dos Conselhos Paroquiais. Precisamos nos
animar e buscar uma maior
participação na vida da
comunidade. E para ajudar a meditar melhor sobre essa
participação ativa, apresento-vos aqui algumas imagens
biblicas para lembrar a todos que Deus precisa de nós para
anunciar sua mensagem.

Em toda a história do povo de Deus, pessoas foram
convocadas a se colocar a serviço do Senhor. Nunca foram e
nem serão os ministros ordenados, de hoje, os únicos
responsáveis pelo anúncio do Evangelho, mas todos os que,
pela dignidade do Batismo, formam o Povo de Deus. E estes
são convocados a assumir a missão de anunciar e
testemunhar a mensagem e a pessoa de Jesus como
caminho de salvação em todo o mundo e em todos os tempos
Profetas
Do Antigo testamento, trago duas passagens biblicas que nos
lembram que o serviço deve ser partilhado para o bem do
povo, e não centralizado na mão de poucos. O sogro de
Moisés, Jetro, ao ver a acúmulo de trabalho nas mãos do
genro, o interpela para que divida as tarefas e assim mais
pessoas sintam-se responsáveis pelo Projeto de Deus. E
Moisés escutou a voz do seu sogro e fez tudo o que ele
disse.(Ex. 18,14-27). Um fato semelhante foi também
registrado no livro de Números, onde o próprio Senhor pede a
Moisés que escolha setenta homens para tomarem parte na
sua missão de profetizar. É neste contexto de partilha de
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de serviços que Moisés manifesta o desejo, que deveria ser o
desejo e sonho de todo líder religioso: “Quem dera todo o
povo de Deus profetizasse, que o Senhor enviasse seu
Espirito sobre ele”(Nm. 18,16-30).
Membros do mesmo Corpo
No Novo Testamento, muitas passagens nos ajudam a refletir
sobre este tema. São Paulo ao se referir a Igreja-comunidade,
destaca a importância da participação de todos na vida da
comunidade dos cristãos e compara a comunidade a um
corpo, que tem muitos membros, e esses membros embora
não tenham as mesmas funções, mas pertecem ao mesmo
corpo, onde Cristo é a cabeça e todos servem a todos (Rm.
12,4-5).
Pedras vivas do Templo de Deus
O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, nos chama de
“pedras vivas, onde entramos na construção do edificio
espiritual em função de um sacerdócio santo, onde Cristo é a
pedra angular” (1Pd. 2,4-5), mas onde a participação de todos
é importante para a construção do Reino de Deus.
Discípulos e Apóstolos
O próprio Jesus, convoca as pessoas para o ajudarem na
missão que recebeu do Pai (Mc.6,7-13) e envia os escolhidos,
imbuídos de seu poder e de sua autoridade. Jesus, depois de
constatar que a messe é grande e poucos os operários, pede
orações para que pessoas possam se comprometer com a
missão e também convoca homens e mulheres para o
ajudarem na implantação do Reino (Lc. 10,1-24). Ele, cabeça
da Igreja, convoca a todos. Sintamo-nos convocados pelo
Senhor e nos tornemos de verdade, parte de seu Corpo. “É
nesse corpo que a vida de Cristo se difunde nos que creem,
unidos de modo misterioso e real, por meio dos sacramentos,
a Cristo padecente e glorioso. Com efeito, pelo baptismo
somos assimilados a Cristo” (LG 7); “todos nós fomos
baptizados no mesmo Espirito, para formarmos um só corpo”
(1Cor.12,13). Somos parte deste Corpo, desta Igreja, desta
Comunidade.

CF
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A Comunidade que somos – a comunidade que
queremos.
- A participação que temos e desejamos Nesta reflexão que fazemos sobre a participação de todos na
vida e nas actividades de uma comunidade cristã e da Igreja
no seu conjunto, é importante reflectir concretamente e ver,
aqui na nossa comunidade, os espaços de participação,
abertos a todos, e onde todos podem colaborar.
Apresentamos os que já existem e deixamos algumas ideias
para outras formas de participação que gostaríamos de ver
surgir.
Conselho Paroquial
Na Igreja na Alemanha, esta é a forma mais institucionalizada
de participação dos leigos na vida da Comunidade. O Sínodo
das Dioceses alemãs, realizado pouco depois do
encerramento do Concílio, tomou a decisão de criar o
conselho paroquial em cada comunidade, que, ao lado do
Presbítero e com ele, orienta a vida da comunidade no seu
conjunto. Os seus membros eleitos por toda a
Comunidadede, por 4 anos. O presidente do Conselho é um
leigo. O Conselho paroquial reflecte, acompanha e anima a
vida da comunidade.
Nas pequenas comunidades, temos, as “comissões” e os
mordomos que assumem localmente esta responsabilidade.
Catequistas
Toda a comunidade cristã necessita de inciar os seus
membros na fé de Jesus Cristo e fazê-los crescer no
aprofundamento desta fé. Os catequistas, sobretudo na
catequese de infância, são uma forma importante de
participação responsável nesta dimensão da vida da Igreja.
Embora estejamos numa fase de termos poucas crianças na
catequese, continuamos a precisar de catequistas.
Sacristães / Leitores / acólitos / ministros da Comunhão /
grupos corais
As nossas liturgias e celebrações não são mais pensáveis
sem a participação de todos os leigos que nelas colaboram:
os leitores da Palavras de Deus, os ministros da Comunhão,
os acólitos e os grupos corais.
Em todos estes grupos há espaço para mais gente.
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Precisamos sempre de leitores, de acólitos, e de gente que
goste de animar os cânticos da comunidade. Em Harheim, em
Ober-Eschbach, em Offenbach, temos acólitos, temos
ministros da comunhão, temos coros... Mas eles podem
crescer e melhorar com mais participação.
Grupos de formação bíblica
Regularmente e, no advento e quaresma de forma mais
intensiva, temos encontros de leitura da Bíblia. São abertos a
todos e a participação nestes grupos não tem limites. Todos
são convidados!
Grupos de espiritualidade
Um grupo de famílias acolhe rotativamente a imagem da
Senhora de Fátima; em Offenbach um grupo acolhe a imagem
da Mãe peregrina (Schönstadt). Uma vez por mês, um grupo
reune-se para rezar à maneira de Taizé... Uma vez por
semana propomos uma caminhada meditada, para a qual
convidamos todos, de modo especial as pessoas já
reformadas.
Formas concretas de participação na vida espiritual da
Comunidade, complementares à Eucaristia dominical, centro
da vida comunitária..
Comunidade Cristã / facebook / homepage da
Comunidade
A comunidade cristã, impressa mensalmente, conta já a
colaboração de um grupo de pessoas que ajudam
a
encadernar e a dsitribuir. Procuramos pessoas que gostem de
escrever ou de coordenar os conteúdos, assim como
procuramos alguém que queira dar assistência e apoio à
presença da comunidade nos novos meios de comunicação.
Temos página no Facebook, temos uma homepage... Lugares
de participação.
Rancho Folclórico / Comissão de Festas / Passeios e
viagens.
A comunidade também se faz com o convívio e a festa. A
comunidade faz-se presente na sociedade e no meio através
da sua colaboração em festas e actividades da sociedade civil.
Os ranchos folclóricos dão uma imagem da cultura do nosso
povo. Um imenso campo de participação, onde tantos já
colaboram.... mas nunca são demais.
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À procura da Palavra
Começa por mim...
Senhor,
desperta a Tua Igreja
- e começa já por mim!
Senhor,
constroi a Tua Comunidade
- e começa já por mim!
Senhor,
faz com que a paz
chegue a toda a Terra
- e começa já por mim !
Senhor,
leva o Teu amor
e a Tua verdade
a todas as pessoas
- e começa já por mim !
(Oração de um cristão da China)
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Sociedade
Cidadania
ENCONTRO EUROPEU DE PASTORAL DAS MIGRAÇÔES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Realizou-se em Brescia, Itália, de 19-23.10. o Encontro Europeu dos Agentes
Pastorais das Comunidades de Língua Portuguesa. O tema do Encontro: “O papel
das Missões na catequese e na participação dos migrantes face às atuais
tendências das dioceses de acolhimento”.

Das constatações feitas, destacamos:
1 Desde o início dos anos sessenta, altura da fundação da presença da Missão
Católica nas dioceses europeias, a catequese foi uma preocupação pastoral
prioritária, (...).
2 As paróquias europeias são sempre mais multiculturais e participadas por
cristãos de várias origens, pedindo sempre mais o seu lado nacional e
territorial, facto que facilita o diálogo entre todos.
3 As missões estão envolvidas no processo de sempre maior participação na
vida das dioceses segundo o modelo da pastoral inter-comunitária, estreitando
sempre mais os laços de comunhão, colaboração e vida em comum de todos os
cristãos independentemente das suas origens.
4 A Missão sente-se sempre mais chamada a ser comunidade-ponte que
acompanha os migrantes (...)
5 Há uma grande diversidade de contextos culturais e eclesiais que
caracterizam a participação das comunidades lusófonas na igreja local,
salvaguardando-as da tentação de uma uniformização de ação.
Destacamos alguma das conclusões:
3.As Missões parte viva da igreja, comprometem-se em continuar o seu
caminho gradual e necessário de “participação” à vida das dioceses onde estão
inseridas, com vista à comunhão da mesma fé, testemunho de catolicidade e
construção do único povo de Deus.
4.As Missões vão prosseguir na aposta formativa em relação aos leigos,
especialmente catequistas e ao catecumenado de adultos.
5.(..) os participantes comprometem-se em “continuar a sensibilização e a
informação das nossas comunidades de língua portuguesa e dioceses onde
estamos inseridos, para atitudes e comportamentos solidários, recusando
todas as ideologias alarmistas que espalham o pânico, defendem preconceitos
e nacionalismo exacerbado, impedindo a abertura intercultural e a filosofia do
encontro com o outro”.
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“Laudato Si”

3

a Igreja envolve-se na defesa do ambiente
Uma escolha de textos da encíclica do Papa Francisco
Continuamos a publicação de textos escolhidos da Encíclica LlAUDATO SI do Papa Francisco,
sobre as preocupações ecológicas. Nos textos que se se seguem o Papa chama a

atenção para os grandes problemas ecológicos do nosso tempo (Cap II da Encíclica)

... antes de reconhecer como a fé traz novas motivações e exigências face
ao mundo de que fazemos parte, proponho que nos detenhamos
brevemente a considerar o que está a acontecer à nossa casa comum. (17)
I Poluição e mudanças climáticas / Poluição, resíduos e cultura do
descarte
Existem formas de poluição que afectam diariamente as pessoas. A
exposição aos poluentes atmosféricos produz uma vasta gama de efeitos
sobre a saúde, particularmente dos mais pobres, e provocam milhões de
mortes prematuras. (...) . A isto vem juntar-se a poluição que afecta a
todos, causada pelo transporte, pelos fumos da indústria, pelas descargas
de substâncias que contribuem para a acidificação do solo e da água, pelos
fertilizantes, insecticidas, fungicidas, pesticidas e agro-tóxicos em geral.
(20)
Devemos considerar também a poluição produzida pelos resíduos,
incluindo os perigosos presentes em variados ambientes. Produzem-se
anualmente centenas de milhões de toneladas de resíduos, muitos deles
não biodegradávei s(...). A terra, nossa casa, parece transformar-se cada vez
mais num imenso depósito de lixo. (...) (21)
Estes problemas estão intimamente ligados à cultura do descarte, que
afecta tanto os seres humanos excluídos como as coisas que se convertem
rapidamente em lixo (22).
O clima como bem comum
O clima é um bem comum, um bem de todos e para todos. A nível global, é
um sistema complexo, que tem a ver com muitas condições essenciais para
a vida humana. Há um consenso científico muito consistente, indicando que
estamos perante um preocupante aquecimento do sistema climático. Nas
últimas décadas, este aquecimento foi acompanhado por uma elevação
constante do nível do mar, sendo difícil não o relacionar ainda com o
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aumento de acontecimentos meteorológicos extremos, embora não se
possa atribuir uma causa cientificamente determinada a cada fenómeno
particular. A humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade
de mudanças de estilos de vida, de produção e de consumo, para combater
este aquecimento ou, pelo menos, as causas humanas que o produzem (23)
II A questão da água
A água potável e limpa constitui uma
questão de primordial importância,
porque é indispensável para a vida
humana
e
para
sustentar
os
ecossistemas terrestres e aquáticos.(28)
Na realidade, o acesso à água potável e
segura é um direito humano essencial,
fundamental e universal (31)
III Perda de biodiversidade
Anualmente, desaparecem milhares de espécies vegetais e animais, que já
não poderemos conhecer, que os nossos filhos não poderão ver, perdidas
para sempre. A grande maioria delas extingue-se por razões que têm a ver
com alguma actividade humana. Por nossa causa, milhares de espécies já
não darão glória a Deus com a sua existência, nem poderão comunicar-nos
a sua própria mensagem. Não temos direito de o fazer. (33)
IV Deterioração da qualidade de vida humana e degradação social
Tendo em conta que o ser humano também é uma criatura deste mundo,
que tem direito a viver e ser feliz e, além disso, possui uma dignidade
especial, não podemos deixar de considerar os efeitos da degradação
ambiental, do modelo actual de desenvolvimento e da cultura do descarte
sobre a vida das pessoas (43)
V Desigualdade planetária
O ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto; e não
podemos enfrentar adequadamente a degradação ambiental, se não
prestarmos atenção às causas que têm a ver com a degradação humana e
social (48)
Gostaria de assinalar que muitas vezes falta uma consciência clara dos
problemas que afectam particularmente os excluídos. Estes são a maioria
do planeta, milhares de milhões de pessoas ! (49)
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Sabores
& saberes
Tempura de legumes e
camarão

8 camarões, 1 cenoura,
1 courguette, 1 pimento,
4 folhas de chicória crespa
1 chávena de farinha de trigo
2 gemas, sal a gosto
1 chávena de óleo de soja
2 c. sopa de óleo de sésamo
100 ml de água bem fria
Lave os camarões, retire as
cabeças e as cascas (mantenha
os rabinhos), lave mais uma vez e
reserve.
Lave e corte todas as verduras
em tiras com 1 cm. Lave as
folhas de chicória, seque com
toalha de papel e reserve.
Numa tigela, misture a farinha
com o sal. Junte as gemas e a
água bem fria. Bater bem até
estar uma massa aveludada.
Aquecer bem o óleo de soja e de
sésamo.
Passar as verduras pela massa
tendo o cuidado de escorrer bem
e fritar.

ELEIÇÔES PRESIDENCIAIS
2016
As próximas eleições
presidenciais vão bater o record
no número de candidatos.O
número mais alto de candidatos
foi 1986, com 8 candidatos. Para
as próximas a lista já vai longa:
Paulo Freitas do Amaral, Prof
Castanheira Barros,
Sérgio Gave Fraga
Henrique Neto
Paulo de Morais
Manuel João Vieira
Orlando Cruz
António Sampaio da Nóvoa
Cândido Ferreira
Graça Castanho
Jorge Sequeira
Paulo Borges
Manuela Gonzaga
Maria de Belém Roseira
Edgar Silva
Marcelo Rebelo de Sousa
Marisa Matias
Vitorino Silva (Tino de Rans)

A escolha é grande...

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
Idades do Homem
Hoje aprendi que os homens têm
quatro idades:
- Quando acredita no Pai Natal.
- Quando já não acredita no Pai
Natal.
- Quando assume o papel de Pai
Natal.
- Quando se parece com o Pai
Natal!
Casar
Encontram-se dois amigos. Diz
um:
- Vou casar
O amigo:
- Não acredito!
O outro:
- Mas, é verdade! Sabes o que é
que faz a minha noiva?
O amigo:
- Pelo que sei de ti, faz uma
grande asneira…
Amigo preguiçoso
Dois amigos ( um deles muito
preguiçoso) cruzam-se na rua
- Que cara é essa, pá?!
- Até à uma da tarde, tudo corria
bem, mas depois…
- E o que é que aconteceu?!
- Tive de me levantar-me...

Vidente
Um homem foi consultar uma
vidente e sentou-se diante da
bola de cristal!
- Vejo que é pai de dois filhos.
- Isso é o que a senhora julga, sou
pai de três filhos.
- Isso é o que o senhor pensa...
Ideias
Um tipo cruza-se com um amigo
na rua e, admirado, pergunta-lhe:
- Que tens, pá? Tás cá com uma
cara!
- Olha, é que já há oito dias que
ando aqui com uma ideia na
cabeça...
- Oh, como ela se deve aborrecer
sozinha…
Tribunal
Num tribunal, diz o juiz para o
réu:
- Pelos vistos, o senhor não faz
nada na vida!
- Faço, sim, senhor doutor juiz!
De coxo, de cego, de coitadinho...
Aforismo do mês:

O débil teme a morte;
o desgraçado chama-a;
o destemido provoca-a
e o sensato prepara-a.
Benjamim Franklin
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„Die Kirche verändert sich. Das kann auch nicht anders sein, denn
sie ist das Volk Gottes, das unter sich wandelnden gesellschaftlichen
Bedingungen auf dem Weg ist. (…) Ein deutliches Zeichen für den
Wandel, den wir als Kirche erleben, ist der vielfache Wunsch der
Gläubigen, das Leben der Kirche – stärker als dies in der
Vergangenheit gegeben war – mit zu gestalten und mit zu
entscheiden.
In diesem Wunsch drückt sich ein erneuertes christliches
Selbstbewusstsein aus, dass alle Getauften berufen sind, Kirche zu
sein und sich verantwortlich an ihrer Sendung zu beteiligen.

A Igreja está em mudança. E nem pode ser de outra maneira,
pois a Igreja é o Povo de Deus a caminho,
no meio de condições sociais e socio-políticias em mudança.
Um claro sinal de mudança, que como Igreja sentimos,
é o desejo dos fiéis – mais forte do que no passado de participar na vida Igreja de forma activa,
colaborando na sua vida e participando nas decisões.
Neste desejo manifesta-se uma nova tomada de consciência
de que todos os baptizados são chamados a ser Igreja
e a participar de forma responsável na sua missão.
Conferência Episcopal Alemã,
Declaração “Gemeinsam Kirche sein”, (Agosto de 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
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