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Novembro 2017

Comunidade
Cristã

Viver a vida
porque a vida passa
Em Offenbach missa às 09:30 h
a partir do primeiro domingo de Dezembro !
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Celebrar a fé
Novembro 2017
Plano das missas nas nossas comunidades para este mês:
05 Primeiro Domingo do mês – 31º Comum A
Ober-Eschbach: 12:00 h Offenbach 15:00 h Lollar: 17:00 h
12 Segundo Domingo do mês – 32º comum A
Ober-Eschbach:12:00 h Offenbach :15:00 h e Kelsterbach, 16:45 h

18 Sábado – Festa de Santa Isabel
Missa em Ober-Eschbach às 18:00 h
19 Terceiro Domingo do mês – 33º comum A
Offenbach 11:30 h Harheim: 14:00 h
26 Quarto Domingo do mês –- Festa de Cristo Rei
Missa em Offenbach, na missão às 15:00 h !
Dezembro 2017
03 Domingo – 1º domingo do Advento – Ano B
Atenção:
A partir deste deste mês a missa em Offenbach passa a ser ás
09:30 h !!

Endereços das igrejas :
> Igreja de Ober-Eschbach: An der Leimenkaut 5 – 61352 Ober-Eschbach
> Igreja de Harheim: Philip-Schnell-Str. 65 – 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
das seguintes
datas e
alterações

05.11.2017
Magusto em
Lollar
a seguir à missa
das 17:00 h
11.11.2017
Magusto em
Offenbach,
19.00 h.
19.11.2017
Magusto em
Harheim,
depois da missa
das 14:00
25.11.20017
Serão de fados
em Harheim

A vida passa...
A Igreja abre este mês de novembro com duas
celebrações que, pelo seu conteúdo, levantam questões
à nossa maneira de encarar a vida, em geral, e a
existência cristã em particular.
1 de novembro, festa de todos os santos;
2 de novembro, dia de todos os fiéis defuntos.
Uma e outra apontam para a dimensão escatológica da
nossa vida, quer dizer, para a questão do sentido da
vida e da morte.
Os fiéis defuntos questionam a vida a partir da
perspectiva da morte. As pessoas vão aos cemitérios,
acendem uma vela para lembrar os seus, que viveram e
passaram por este mundo. Se a vida passa, se ela é uma
passagem finita, temporal, limitada por este mundo,
que nos espera? Que há para além da vida e sobretudo
para além da morte? Onde estão os nossos familiares e
amigos já falecidos?
Como encarar a vida, sabendo que ela é assim tão
passageira? Como dar peso de eternidade áquilo que é
temporal em si mesmo?
Os santos – todos os santos, e não só aqueles que
conhecemos dos altares – encontraram um sentido
para a sua vida na comunhão com Deus e no amor ao
próximo. Às vezes em poucos anos, numa vida
relativamente curta, criaram grandes obras sociais,
fundaram comunidades que permanecem, deixaram á
sua um testemunho de Deus que marcou as pessoas do
seu tempo e para além dele.
Eles apontam caminhos.
Neste número, convidamo-lo/a reflectir sobre a vida e
sobre a morte.
.
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A nossa comunidade
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR

Novembro 2017
01 Quarta - Encontro de preparação para o Crisma, Offenbach 17:30 h
02 Quinta - Dia de todos os fiéis defuntos. Oração à maneira de
Taizé, Offenbach, St. Paul, 19:00 h.
03 Sexta Encontro de leitura da Bíblia em Harheim, 20:00 h
04 Sábado - Encontro mensal de catequese para as crianças do
ano de iniciação em Offenbach, no centro comunitário, às
15:00 h
05 Domingo - Magusto e convívio de S. Martinho em Lollar, a seguir à
missa
07 Terça - Encontro de preparação para o Crisma em Harheim,
às 18:30 h
11 Sábado - Convívio de S. Martinho (Magusto) em Offenbach, no
centro comunitário a partir das 19:00 h
12 Domingo – Magusto em Kelsterbach a seguir à missa 16:45 h
15 Quarta - Encontro de preparação para o Crisma em Offenbach
17:30 h
18 Sábado - Festa de Santa Isabel, padroeira de Ober-Eschbach.
Missa às 18:00 h em conjunto com a comunidade alemã,
seguida de jantar comunitário
19 Domingo - Missa em Offenbach às 11:30 h em conjunto com a
comunidade de St. Paul e em Harheim às 14:00 h seguida de
convívio de S. Martinho (Magusto)
21 Terça- Encontro de preparação para o Crisma, Harheim 18:30
25 Sábado –Encontro de preparação para o Crisma de adultos
Offenbach, das 09:00 às 12:30 h
25 Sábado - Serão de fados em Harheim 20:00 h
26 Domingo – Festa de Cristo-Rei. Missa só em Offenbach, 15:00 h
29 Quarta - Encontro de preparação para o Crisma, Offenbach 17:30 h
Comunidade Cristã Novembro 2017

6

Magustos e
festas de S. Martinho nas nossas comunidades
Domingo, 05.11. em Lollar
A seguir á missa das 17:00 h
Sábado, 11.11. em Offenbach
No nosso centro comunitário
Domingo, 12.11. em Kelsterbach
A seguir à missa das 16:45 h
Domingo, 19.11. em Harheim
A seguir à missa das 14:00 h

Festa de St. Elisabeth, padroeira de Ober-Eschbach:
Sábado, 18 de novembro
Missa em conjunto com a comunidade de língua alemã às 18:00 h
seguida de jantar de convívio

Serão de Fados
em Harheim, sábado, 25.11.2017, 20:00 h
com a fadista ANA FERREIRA
e em Offenbach, Sexta, 1.12.2017, 20:00 h
com a fadista JOANA LUZ

Grupos regulares, com encontros a ritmo semanal:
Segundas-feiras: Grupo coral NOVA TERRA, Offenbach, às 20:30 h
Terças-feiras: Caminhada meditada, 08:30 h Offenbach
Quartas-feiras : catequese de preparação para a 1ª comunhão, às 18:30 h
em Offenbach (centro comunitário)
Quintas-feiras: tardes de convívio dos "Reformados", Offenbach, a partir
das 15:30 h
Sextas-feiras: Rancho Folclórico da Missão de Offenbach, a partir das 20 h
Sábados: Grupo Asas de Vidro às 14:45 h na Missão (Offenbach)
Sábados: Catequese de preparação para a profissão de fé, 16:00 h em
Offenbach (Centro comunitário)
Sábados: Grupo coral Harheim/Ober-Eschbach
Comunidade Cristã Novembro 2017
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Pessoas
e factos

GESTOS DE
SOLIDARIEDADE

* Baptismo.
Foi baptizado Rafael Gonçalves
Baptista, filho de Diana
Gonçalves Pereira Baptista e de
Helder Filipe dos Santos Baptista,
a 07.10.2017, em St. Paul,
Offenbach.
Alegramo-nos com este novo
membro da nossa comunidade e
damos os parabéns aos seus
pais.

* Viagem a Itália. De 26.31.10. um grupo de 40 pessoas
das nossas comunidades
participou num passeio à Itália,
(Roma, com passagem por Siena
e Veneza)

PEDITÓRIO PARA AS
MISSÔES
(15 e 22 de outubro)
Recolhemos o total de
234,83 € distribuídos do
seguinte modo:
Offenbach: 93,18 €;
Ober-Eschbach/Harheim:
91,15 €;
Kelsterbach 50,50 €
A importância foi enviada à
MISSIO, obra da Igreja
alemã para apoio às
missões.
Obrigado a todos por mais
este gesto de partilha e
solidariedade!

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. no nosso centro
comunitário. Telefone da antena consular (só para a área do antigo
consulado de Frankfurt): 01523 474 8026
Comunidade Cristã Novembro 2017
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Notas:
Offenbach inclui Offenbach/Stadt, Obertshausen, Mühlheim, Heusenstamm,
Dietzenbach e Dreieich
Harheim inclui Harheim, Nieder-Erlenbach, Nieder-Eschbach, Bad Vilbel e
Karben
(Stand Nov 2017)
Comunidade Cristã Novembro 2017

Tema

Viver
a vida
porque
a vida passa

O tempo, condição de vida
Se olhamos para a vida e queremos falar dela, costumamos
usar três referências: o tempo, o espaço e a relação. São
referências obrigatórias, são dimensões da vida. Aquilo que
vivemos e experimentamos, aquilo que projectamos e
fazemos, tudo acontece num determinado lugar (espaço),
numa determinada data (tempo) , sós ou com alguém e em
confronto com as coisas (relação). Falamos da vida
respondendo sempre às perguntas do “quando”, do “onde”
e do “como”.
Dessas três dimensões, é o tempo aquela que mais nos
escapa, mais nos condiciona, que menos controlamos. O
tempo “passa”, independentemente do modo como
estamos na vida, do modo como o ocupamos. Estejamos
nós esgotados com ocupações (vida activa) ou
passivamente “sentados” à espera que o tempo passe, o
tempo para nós passa. “O tempo não volta atrás”, diz a
sabedoria popular. O tempo é um monstro que come os
seus filhos, imaginavam as religiões antigas.
Porque não podemos parar o tempo e o tempo que passa
nos aproxima da nossa morte pessoal sentimos o tempo
como ameaça. O “tempo foge-nos”. Um filósofo alemão,
Martin Heidegger, sublinhou de forma muito clara esta
ameaça, reduzindo a vida a esta fórmula: somos “ser-paraa-morte”. “A morte é uma forma de ser, que a existência
assume” (Heidegger). O tempo introduz a morte no nosso
ser. Ser no tempo é ser mortal: só quem se distrai ou se
“anestesia” com todo o tipo de estupefacientes, pode
esquecer esta característica da “condição humana”.
Porque o tempo passa, o tempo só se “domina” e se deixa
descrever no “passado”. Mas, ao falarmos do passado,
falamos daquilo já não temos. Falamos do que já não é. Por
não termos a possibilidade de fazer o tempo andar para
trás, temos de assumir aquilo que foi. E se hoje fizermos de
novo aquilo que fizemos no passado, por ex., na
perspectiva de o fazer melhor, o que fazemos hoje quando
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muito é apenas parecido com aquilo que fizemos, mas já não
é o mesmo. O tempo dá a cada “momento” da nossa vida um
carácter único, irrepetível.
E o tempo futuro? Quem sabe e pode dizer quanto tempo de
vida lhe resta? - Ninguém. Somos seres no tempo, mas sem
garantia quanto ao tempo de validade. Quase sempre
gostaríamos de ter mais tempo para viver. Quase sempre o
tempo nos preocupa, sobretudo o tempo futuro. Quanto
tempo nos resta? Será que vamos conseguir realizar e
terminar os nossos projectos? Será que vamos ter tempo para
encher de sentido a nossa relação com as pessoas com quem
vivemos? E isso leva a por em causa a nossa vida presente. Se
não sabemos como será o futuro, só o tempo presente – o
aqui e agora - é grantido. Há que aproveitá-lo o melhor
possível. “Carpe diem”: proveita o dia: como? para quê? Com
quê, com quem? As religiões, todas sem excepção, fazem
“sugestões” e propostas de formas de viver o presente.
Numa coisa estamos todos de acordo: viver a vida é vivê-la no
tempo. Só a morte nos desliga do tempo. E o tempo que passa
lembra-nos que, para além da morte definitiva, – sempre
possível a qualquer altura – , vamos “morrendo” cada dia,
vamos produzindo passado, vamos “enterrando a vida”.
Deixamos de ser senhores daquilo que acabámos de viver ou
de fazer... uma vez vivido, está vivido, é passado. E assim
avida parece ser um drama. Queremos viver, mas a morte
condiciona nossa vida, fazendo dela “ser no tempo”.
Para resolver este drama, os cristãos propõem que, uma vez
que a morte vai acontecendo a cada dia ou mesmo a cada
momento da nossa vida, acreditemos no Deus da ressurreição
e vejamos a ressurreição como um processo de renovação
permanente no tempo (e não só depois da morte). Cada dia,
morre em nós o “homem velho” e ganha vida o “homem
novo” que Deus nos deu em Jesus ressuscitado (S. Paulo).
Onde outros dizem somos “ser-para-a-morte”, os cristãos
dizem somos “ser-para-a-vida”, para uma vida liberta da
dimensão do tempo: vida eterna.
Jn
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Viver
a vida
porque
a vida passa
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Viver
a vida
porque
a vida passa

A consciência da finitude e da morte
– a fragilidade da vida.
Muito embora tenhamos aprendido que a vida segue
uma ordem natural, biológica e científica, isto é, que
todo o ser vivo nasce, cresce, reproduz- se e morre, o
ser humano tem dificuldade em aceitar esta realidade
principamente quando se trata de encarar a vida como
tempo limitado, com validade gravada no “rotulo” da
vida. Falar sobre a morte sempre foi um tema incómodo
porque nos coloca frente a frente com a nossa maior
fragilidade, a nossa finitude. Quanta gente investe na
busca da imortalidade. Mesmo assim, o nosso apego à
vida não diminui em nada a nossa intranquilidade diante
da realidade da morte.
Para os primeiros crentes da bíblia, a morte entrou no
mundo por causa da desobediência do homem ao plano
de Deus e muitos textos bíblicos impelem o crente a ter
consciência de sua finitude e a viver bem este tempo de
vida: “Lembra-te de teu Criador nos dias de tua
mocidade (…) antes que o pó volte à terra de onde veio,
e o sopro volte a Deus que o concedeu” (Ecl. 12, 2-7) ,
”
Tu podes reduzir o homem ao pó, dizendo apenas:
«Voltai ao pó, seres humanos!» Mil anos, diante de ti,
são como o dia de ontem, que passou, ou como uma
vigília da noite. Tu os arrebatas como um sonho, ou
como a erva que de manhã verdeja, como a erva que de
manhã brota vicejante, mas à tarde está murcha e
seca(...). A duração da nossa vida poderá ser de setenta
anos e, para os mais fortes, de oitenta; mas a maior
parte deles é trabalho e miséria, passam depressa e nós
desaparecemos.” (Sl 89, 3-4. 5-6.10)
Com o aprofundamento da fé o crente constatou que
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a morte não fazia parte do plano original de Deus, mas que
a humanidade foi criada para a imortalidade: “Ora, Deus
criou o homem para a imortalidade, e o fez à imagem de
sua própria natureza” (Sab 2, 23).
Com o advento do cristianismo consolidou-se a reflexão
sobre a vida eterna: “Tanto amou Deus o mundo, que lhe
entregou o seu Filho Unigénito, a fim de que todo o que
nele crê não se pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 3,16).
E a vida eterna consiste nisto: que te conheçam a Ti, por
Único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviaste” (Jo
17,3). Assim a morte como inimigo temido por muitos,
para o cristão esse inimigo não causa mais medo porque
foi vencido pela morte e ressusrreição de Jesus Cristo. “E
uma vez sepultados na morte com Cristo pelo batismo,
com ele ressuscitaremos”.
É possível que por este tema da finitude e da morte causar
tanta apreensão também aos cristãos, muitas seitas e
movimentos ditos cristãos nos tempos de hoje, acabam por
substituir seus discursos e pregações por assuntos que
agradam aos fiéis como falar de riquezas, da abundância e
da prosperidade.
Para os que acreditam em Jesus, somos cidadãos do céu.
Morremos, como todos os viventes, mas “se com Cristo
morremos, com Ele viveremos” (2 Tim 2, 11).
CF
“Compreeendemos pois que a ressurreição seja representada
como o sol que brilha nas trevas. Ela ilumina e transforma
realmente a nossa existência. Não é apenas como promessa
para o futuro mas como realidade que deve transformar desde
agora a nossa existência terrena.”

Viver
a vida
porque
a vida passa

Manuel Pelino e António Marto
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Há tempo para tudo na vida... ?

Tema

Viver
a vida
porque
a vida passa

É conhecida a reflexão de um dos sábios de Israel, Qohelet,
que nos diz: “há tempo para tudo na vida e cada coisa tem o
seu tempo”. E enumera: “tempo para nascer e tempo para
morrer, para plantar e para colher, para destruirf e dificar, para
chorar e para rir, para amar e para odiar....” (ver Eclesiastes
3,1-8)
Que tudo tem o seu tempo, todos concordamos. Quem
trabalha na terra, tem de saber quando é tempo de sementeira
e etempo de colheita. Quem constroi, sabe as diferentes da
construção, do projecto até aos acabamentos. A experiência da
vida confirma-nos que a vida tem de tudo: horas de rir e de
chorar, de amor e de raiva, de alegrias e tristezas. Há de tudo
na vida, mas será que há mesmo tempo para tudo?
A consciência de que a vida é vida no tempo (ver a reflexão das
páginas anteriores), que ela é finita e limitada no tempo, levanos à preocupação de viver bem a vida, assumindo
inteiramente o tempo presente. É aqui e agora que vivemos. É
aqui e agora que temos de encontrar tempo para o mais
importante.
Que é o mais importante da vida? Interrogado sobre o tema,
Jesus respondeu: o mais importante é o amor. Amor a Deus e
aos outros. É isso que vai ficar, quando tudo passa. É o amor
que nos torna parecidos com Deus – “Deus é Amor” – e só o
amor resiste ao tempo. A fé deixará de ser necessária quando
“virmos a Deus face a face”; a esperança termina quando
alcançarmos o que esperamos; só o amor continua para
sempre (Paulo aos coríntios ).
Depois do amor – que faz a ligação entre o tempo presente a
eternidade - vem a confiança como modo de estar na vida. O
Evangelho de Jesus – sobretudo nas bem-aventuranças –
propõe-nos uma espiritualidade que saiba viver da confiança
em Deus e no futuro que ele nos preparou. “Que importa ao
homem ganhar a vida toda se vier a perder a sua vida?” “Não
vos preocupeis (demasiado
Comunidade Cristã Novembro 2017

com aquilo que haveis de comer ou de vestir... O vosso Pai que
está nos céus bem sabe do que precisais” (ver Mt xx) SE
vivermos desta confiança, podemos gerir as prioridades da
nossa vida, de forma a encontrar a felicidade no dia a dia.
Ainda o Qohelet: “Nada é melhor para a pessoa humana do
que folgar e procurar a felicidade durante a sua vida. Toda a
pessoa que come e bebe e encontra a felicidade no seu
trabalho, tem aí um dom de Deus. E tudo o que Deus faz é para
sempre” (3,12-13)
A dinâmica do provisório
A consciência de que a vida é no tempo (ver artigos das
páginas anteriores), que ela é finita e limitada, leva-nos à
preocupação de viver bem a vida, assumindo inteiramente o
tempo presente. É aqui e agora que vivemos e o facto de
sabermos das nossas limitações no tempo não nos pode
impedir de viver. Temos de viver sim, sabendo que muito do
que vivemos e muito daquilo em que investimos é provisório.
Tem prazo de validade. E enganamo-nos a nós próprios se
tomamos o provisório como definitivo. Entrar nesta dinãmica
do provisório é uma proposta da espiritualidade cristã. S. Paulo
exprime-o com a imagem da tenda: vivemos em tendas e não
na morada definitiva. Viver em tendas, quer dizer: não
esquecer que somos pergrinos. Estamos a caminho.
A alegria e a gratidão

Viver
a vida
porque
a vida passa

Saber encontrar a alegria para este provisório da nossa vida,
saboreando as pequenas coisas que nos é dado ter e os
momentos que nos é dado apreciar é outra perspectiva da
espiritualidade cristã. Dizermos uns aos outros todos os dias
aquilo que às vezes dizemos apenas em dias de aniversário: “É
bom que tu existes! É bom estarmos aqui!” e dar graças a Deus
em todo o tempo. Somos fortes a “resmungar” e a pedir, e
fracos a agradecer e louvar. “Sede sempre alegres. Orai sem
cessar. Em tudo dai graças!” (S. Paulo, 1 Tes 5,16)
Jn
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à procura da palavra
A VIDA é hoje!
Não espere um sorriso
para ser gentil
Não espere ser amado
para amar
Não espere ficar sozinho
para reconhecer o valor de quem está a seu lado
Não espere ficar de luto
para reconhecer quem hoje é importante para você
Não espere o melhor emprego
para começar a trabalhar
Não espere a queda
para lembrar-se do conselho
Não espere a enfermidade
para reconhecer quão frágil é a vida
Não espere ter dinheiro aos montes
para então contribuir
Não espere pessoas perfeitas
para então se apaixonar
Não espere a mágoa
para pedir perdão
Não espere a separação
para buscar a reconciliação
Não espere elogios
para acreditar em si mesmo
Não espere a dor
para acreditar em oração
Não espere a o dia da sua morte…
…sem antes amar a VIDA !
Seja sempre você, autêntico e único!
(autor desconhecido)
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Igreja no
mundo

Declaração conjunta da União
Luterana Mundial e do Conselho
Pontificio para a Unidade dos
Cristãos para o dia 31.10.2017 : Dia
comemorativo dos 500 anos da
reforma luterana
(excertos * )

A 31..10.2017 (...) sentimos um profundo reconhecimento pelos dons
espirituais e teológicos que a Reforma nos ofereceu... Pedimos também
perdão pelas nossas falhas e porque nestes 500 anos ferimos o Corpo de
Cristo e ofendemo-nos uns aos outros.
Estamos reconhecidos pela
caminhada ecuménica dos últimos 50 anos. Esta peregrinação de oração
comum, de celebrações conjuntas e de diálogo ecuménico fez com que
preconceitos fossem postos de lado, a compreensão mútua crescesse e
consensos teológicos fossem trabalhados. (...)
(A 31.10.2016, na abertura do ano comemorativo dos 500 anos da Reforma)
o Papa Francisco e o presidnte Younan (presidente da União luterana
mundial) declaravam: “ Muitos membros das nossas comunidades anseiam
receber a Eucaristia à volta da mesma mesa como expressão concreta da
unidade completa. Experimentamos a dor dos que partilham a vida toda,
mas não podem comungar juntos à mesa do Senhor. Reconhecemos a
nossa responsabilidade pastoral de ir ao encontro desta fome e sede de
unidade. Ansiamos curar esta ferida do Corpo de Cristo. É o objectivo dos
esforços ecuménicos. Desejamos avançar...”
Temos consciência de que o passado não se pode alterar, mas a sua
influência sobre nós hoje pode ser transfigurada em impulso para a unidade
e num sinal de esperança para o mundo no sentido de que é possível
ultrapassar a divisão e a fragmentação. De novo se nos tornou claro que
aquilo que nos une é muito mais do que aquilo que nos separa”
Texto integral em https://de.lutheranworld.org
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- Série sobre o diálogo
ecuménico entre os cristãos”
ej eve-se n def do ambiente 4

À procura da unidade perdida
- o movimento ecuménico
Nos últimos números, procurámos dar uma visão sobre a origem e as causas das
diferentes divisões entre os cristãos. Vimos como de tentativas de reforma se
chegou à divisão e a criação de novas igrejas. A relação entre elas foi marcada
pela desconfiança recíproca, se não mesmo por um clima de ofensa e acusação.
A terminar esta série, resta-nos apresentar uma visão de conjunto sobre o
movimento ecuménico que, desde os começos do sec. XX e até aos nossos dias,
procura caminhos para superar a divisão e levar os cristãos e as igrejas a
redescobrir o valor da unidade perdida. A unidade que é hoje vista como uma
unidade das diferenças, uma unidade no pluralismo, na diversidade reconciliada.
Durante muitos anos, praticamente até ao concílio Vaticano II, a Igreja católica
defendia a posição de que ela e só ela tinha a verdade toda e as outras igrejas
cristãs eram cismáticas (tinham dividido a comunidade) e heréticas (tinham-se
afastado da verdade). Assim sendo, a Igreja católica romana considerava que a
conversão (de cada cristão separado) era o único caminho para a unidade. Foi
muito lentamente que, dentro da Igreja católica surgiu a consciência de que era
possível aos crentes de outras igrejas viver sinceramente a mesma fé em Deus e
em Jesus Cristo e que o Espírito Santo sopra onde quer e não se deixa vincular às
nossas instituições e tradições.
Assim surgiu a consciência de que todos os cristãos, todas a Igrejas (também a
católica) têm de percorrer o caminho do diálogo e do amor fraterno para a
unidade, e que esta unidade é um dom de Deus e não se pode alcançar por
decreto. Foi assim que ganhou força o movimento ecuménico, a três níveis:
- ecumenismo praticado na base: com encontros de oração em conjunto, com
iniciativas de carácter social (diaconia) e com iniciativas comuns de intervenção
na sociedade (pela paz, contra a discriminação, pelo desenvolvimento do
“terceiro” mundo...)
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- diálogo teológico: foram muitos os teólogos que se dedicaram à procura
daquilo que nos une e de formulações de consenso para as verdades da fé que
nos são comuns. Assim se prepararam grandes documentos ecuménicos e as
velhas questões teológicas que estiveram na base da divisão foram revistas e
reformuladas.
- ecumenismo institucional ao nível dos responsáveis das Igrejas. Criaram-se
comissões de diálogo entre as Igrejas, que levaram ao reconhecimento mútuo
em muitos pontos que antes eram conflituais. Os teólogos preparam, os
responsáveis são convidados a assinar. Neste ponto se concentram actualmente
as maiores dificuldades e desafios. Os maiores desafios são o da inter-comunhão
eucarística (isto é, que os cristãos possam comungar nas celebrações da “Ceia do
Senhor” das outras igrejas) e o reconhecimento dos ministérios (bispos,
padres/pastores).
Este diálogo ecuménico concentra-se em duas grandes instituições: - o
Secretariado para a unidade dos Cristãos da Santa Sé, criado na sequência do
Concílio Vaticano II para promover a unidade dos cristãos (, por iniciativa do
Papa João XXIII e do cardeal Bea), a partir do princípio do reconhecimento de
que as outras Igrejas cristãs contêm muitos elementos da verdade e da fé cristã
(isto é, que é mais o que nos une do que aquilo que nos divide)
- O conselho ecuménico das igrejas, criado em 1948 – que reúne actualmente
348 Igrejas não católicas (a Igreja Católica tem apenas estatuto de membrohóspede), e que procura a unidade como “comunidade conciliar”
A Igreja católica (Roma) procura sobretudo a apostar em comissões de diálogo
bilateral: com a Igreja ortodoxa, com as Igrejas luteranas, com a Igreja
anglicana... E muito se tem avançado: o reconhecimento mútuo do baptismo é
um exemplo. O matrimónio entre cristãos de confissões diferentes é possível
(sem exigir a conversão do outro) e é reconhecido...
Mais difícil é o diálogo com as muitas igrejas que continuamente surgem e
reclamam autonomia, sem que muitas vezes seja possível saber qual é a sua
formulação fé e a sua compreensão do cristianismo. Aqui o diálogo tem ainda
um longo caminho a percorrer.
Há que continuar a rezar pela unidade dos cristãos, porque ela “não suporta
mais demoras” (frère Roger, fundador da Comunidade ecuménica de Taizé) e
porque o mundo precisa do testemunho unido dos cristãos!
jn
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Sabores
& saberes
Bolo de noz

Creme: 10 gemas, 150 g açúcar
200 g Caramelo, 100 ml Água
casca de limão q.b
ferva 5 minutos a água com o
açúcar e o limão, tire do lume e
adicione as gemas batidas, volte a
colocar o tacho em lume brando
até engrossar.
Bolo: 5 Ovos, 120 g de noz
moida, 400 g açúcar, 160 g
Farinha, 350 g manteiga, aroma
de baunilha q.b.
Bater bem o açúcar com as
gemas. Adicione o óleo. Envolva o
miolo de noz, a farinha e as claras
batidas em castelo. Coloque
numa forma untada com
manteiga e leve ao forno préaquecido a 180ºC cerca de 20
minutos. Retire, deixe
arrefecer,desenforme e cubra
com o creme , decore com o
caramelo, de modo a dar-lhe um
aspeto marmorizado. Decore as
laterais com nozes partidas
grosseiramente e sirva

Maiorias e minorias (2)
O povo curdo
Distribuídos pelo Iraque, pela
Turquia, Síria e Irão, calcula-se
que são entre 25 e 30
milhões, mas continuam a ser
um povo sem estado.
Têm uma língua e uma cultura
próprias.
Desde o sec XII que os curdos
tinham uma certa autonomia
sob principes curdos
autónomos. Depois da
primeira guerra mundial, em
1923, os aliados criaram os
estados do Iraque e da Síria
mas não reconheceram a
autonomia curda. Na Turquia
até há poucos anos até a
língua turca era proibida. A
Turquia não reconhece sequer
a existência da etnia turca.
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 63069 Offenbach
Tiragem deste mês: 400 ex.
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rir
faz bem
Lutas
Um hóspede estrangeiro, numa
pensão portuguesa desfolha o
dicionário e consegue escrever uma
frase, deixando o papel bem à
vista:
- Hoje de noite andaram 2 ratinhos
a lutar no meu quarto!!!
À noite encontrou a resposta da
senhoria:
- Com estes preços tão reduzidos
queria o quê, uma corrida de
touros?!
Fórmula 1
O neto pergunta ao avô:
- Avô, gostas de ver fórmula 1?
- Não filho, se eu quiser ver alguém
a conduzir 60 vezes no mesmo
lugar, observo
a tua avó a estacionar o carro...
Mentiras
A mãe apanha o filho novamente
a mentir e repreende-o:
- Filho, pára de dizer mentiras!
O rapaz muito sorrateiro responde:
- Mãe, eu só digo: fada dos dentes,
pai Natal, coelho da Páscoa...!

Madre Superiora
A Madre Superiora de 98 anos,
estava no leito de morte.
Ofereceram-lhe leite quente. Ela
bebeu um gole e rejeitou.
Uma freira espevitada, foi à cozinha
e pôs uma boa dose de Whisky no
leite, voltou ao leito da superiora e
deu-lhe a beber. A superiora bebeu
um golinho, depois outro e, antes
que se dessem conta, bebeu tudo,
até a última gota.
As freiras pediram-lhe:
- Madre, dê-nos uma última palavra
de sabedoria antes de morrer...
Com um último esforço, levantouse um pouco e disse-lhes:
- Por favor, não vendam essa
vaca!!!
Entre amigos
- A minha mulher conduzia sem
cuidado, mas eu fiz com ela
mudasse os seus hábitos.
- Como ?
- Avisei-a que se ela tivesse um
acidente grave, a idade dela
apareceria no jornal...
Pelo S. Martinho,
deixa a água pró moinho.
No dia de S. Martinho,
mata o teu porco
e prova o teu vinho.
Proverbios populares
portugueses
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ALGUNS PRECEITOS DA SERENIDADE
Só por hoje...
Tratarei de viver exclusivamente este meu dia,
sem querer ver os problemas da minha vida, todos de uma vez.
Só por hoje...
Terei o máximo cuidado com o meu modo de tratar os outros:
Só por hoje...
Sentir-me-ei feliz com a certeza de ter sido criado para ser feliz,
não só na vida eterna, mas também neste mundo,
Só por hoje...
Adaptar-me-ei às circunstâncias, sem pretender que as
circunstâncias se adaptem todas aos meus desejos.
Só por hoje...
Dedicarei dez minutos do meu tempo a uma boa leitura,
lembrando-me de que assim como é preciso comer
para sustentar o meu corpo, assim também a leitura
é necessária para alimentar a vida da minha alma.
Só por hoje...
Praticarei uma boa acção sem contá-la a ninguém.
Só por hoje...
Ficarei bem firme na fé de que a Divina Providência se ocupa de
mim, como se existisse somente eu no mundo
e ainda que as circunstâncias manifestassem o contrário.
João XXIII
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