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

Novembro 2018
04 Primeiro Domingo do mês – 31º Comum B
Offenbach 09:30 h; Ober-Eschbach: 11:30; Lollar: 16:00 h
11 Segundo Domingo do mês – 32º comum B
Offenbach 09:30 h; Ober-Eschbach: 11:30; Kelsterbach, 15:30
18 Terceiro Domingo do mês – 33º comum B
Offenbach 09:30 h; Harheim: 14:00 h
24 Sábado – Festa de Santa Isabel
Missa em Ober-Eschbach às 18:00 h.

Festa da padroeira

25 Quarto Domingo do mês –- Festa de Cristo Rei
Domingo da integração: somos convidados a participar nas
eucaristias das paróquias onde vivemos e das quais somos
também membros!
Dezembro 2018
02 Domingo – 1º domingo do Advento – Ano C
Missa em Offenbach 09:30 h , Ober-Eschbach 11:30 h

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

CRISE E CRISES
Não são só as sociedades ou as finanças ou os
partidos políticos que passam por crises. Também
a Igreja, na sua história, passou por muitas e
actualmente está a passar por uma grande.
E também as pessoas atravessam crises. Crises de
crescimento: na infância, na puberdade, no “meio
da vida”; crises de relação, entre amigos ou no
casal; crises existenciais: na doença, na perda de
alguém, numa situação prolongada de
desemprego...

18.11.2018
14:00 missa de
jovens
Harheim
24.11.
18:00 Festa de Santa
Elisabeth
Ober-ESchbach

Tome nota das
alterações no horário
das missas
em Lollar
e Kelsterbach

A fé cristã não pode ficar de lado quando o tema
é a crise. Nem pode (só) propor soluções de
adiamento: prometendo no outro mundo aquilo
que este mundo não dá. A fé cristã manifesta a
sua força e a sua consistência ajudando a
enfrentar as crises da história, dos povos, do
mundo. Nestes últimos domingos do ano eclesial,
ou seja, em novembro de cada ano, a liturgia
propõe leituras que falam do fim do mundo, do
tempo em que a “terra treme” e aparecem
“sinais no sol e nas estrelas”. A Palavra de Deus
assegura-nos que “Deus tem a última palavra” e
que o fim não é a final...
Também ao nível pessoal, em cada um de nós, a
fé em Jesus Cristo apoia-nos e fortalece-nos
neste ter de enfrentar as tempestades e as crises
que nos podem abalar. Não te angusties, não
tenhas medo, crê, confia! – é o apelo do
Evangelho, o apelo de Jesus, que enfrentou tudo
nesta fé-confiança no Deus a quem Ele entregou a
Sua vida.
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A nossa comunidade
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR

Novembro 2018
01 Quinta - Dia de todos os santos. Oração à maneira de
Taizé, Offenbach, St. Paul, 19:00 h.
02 Sexta – Dia de todos os fiéis defuntos. Faremos um momento de
oração por todos os fiéis defuntos nas missas do domingo,
04.11.
03 Sábado - Encontro mensal de catequese para as crianças do
ano de iniciação em Offenbach, no centro comunitário, às
15:00 h
- Encontro mensal de catequese para as crianças do ano de
iniciação em Harheim, às 16:30 h
04 Domingo - Missa em Lollar às 16:00 h, seguida de magusto e
convívio de S. Martinho
10 Sábado - Convívio de S. Martinho (Magusto) em Offenbach, no
centro comunitário a partir das 19:00 h
- Sínodo diocesano de jovens em Mainz (com 2 delegados da
nossa comunidade)
11 Domingo – Missa em Kelsterbach às 15:30 h, seguida de
magusto e convívio de S. Martinho
17 Sábado – Conselho de estrangeiros da Diocese de Mainz, em
Mainz.
18 Domingo - Missa em Harheim às 14:00 h. Missa participada
pelos crismados de 2015 e 2018, com a animação musical
do Grupo Asas de Vidro:
A seguir à missa: magusto e convívio de S. Martinho.
24 Sábado - Festa de Santa Isabel, padroeira de Ober-Eschbach.
Missa dominical às 18:00 h em conjunto com a comunidade
alemã, seguida de jantar comunitário
26 Segunda – reunião do grupo regional dos agentes pastorais das
comunidades de língua portuguesa, no Centro comunitário,
Offenbach
28 Quarta – Encontro de leitura da Bíblia no Advento, Offenbach,
19:00 h
30 Sexta Encontro de leitura da Bíblia no Advento, Harheim,
20:00 h
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Dezembro 2018
02 Domingo – Primeiro domingo do Advento. Bênção das coroas
de advento (“Adventskränze“) nas missas deste domingo !

Magustos e festas de S. Martinho
nas nossas comunidades
Como sempre, vamos celebrar nas nossas
comunidades as festas e convívios de S.
Martinho
S. Martinho ó santo da partilha, o santo
que nos convida a partilhar
04 de Novembro – Lollar
10 de Novembro – Offenbach
11 de Novembro – Kelsterbach
18 de Novembro - Harheim

Grupos regulares com encontros a ritmo semanal:
Segundas-feiras: Grupo coral NOVA TERRA, Offenbach, às 19:30 h
Terças-feiras: Caminhada meditada, 08:30 h Offenbach
Quintas-feiras: tardes de convívio dos "Reformados", Offenbach, a partir
das 15:30 h
Sextas-feiras: Rancho Folclórico da S. Marta 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 primeira comunhão às 16:30 h
e para a profissão de fé às 16:30 h em Harheim (Centro paroquial)
Sábados: Grupo coral de Harheim/Ober-Eschbach às 17:30
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Pessoas
e factos
* Foi baptizada na nossa
comunidade:
- Luana da Silva,
filha de Marisa da Silva Andrade e
de Nuno da Silva Carneiro, a
29.09.2018 em Offenbach.
Alegramo-nos com este novo
membro da nossa comunidade!
* Faleceu a 05.10.2018 o padre
Francisco Garcia Cerqueira,
pároco da Comunidade de língua
espanhola de Offenbach.
Francisco Garcia era um grande
amigo da nossa comunidade.
Durante vários anos em que não
tínhamos um pároco, o Pe.
Francisco assumiu a celebração
frequente da Eucaristia dominical
na nosa comunidade.
Agradecemos a Deus e
encomendamo-lo ao seu amor!

* Faleceu a 30.09.2018 em
Portugal a sra Deolinda Roçadas
Rodrigues, 73 anos de idade. As
nossas condolências à família em
luto e a nossa solidariedade na
oração!
* Visita pastoral à nossa
comunidade e à cidade de
Offenbach.
O nosso bispo, Dr. Peter Kohlgraf,
está em visita pastoral ao
arciprestado (Dekanat) de
Offenbach. A 19 e 24 de Outubro
encontrou-se com os agentes
pastorais e com o Conselho
Paroquial (numa reunião
conjunta com os conselhos
paroquiais das outras
comunidades estrangeiras).
O “Dekanat” de Offenbach é o
primeiro que o novo bispo de
Mainz está a visitar. A visita
prolonga-se até ao dia 07.12.

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
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Vida das comunidades
Exposição sobre Fernando Pessoa

* A criação – a poesia – o
fado foram o “prato do
dia” num grande serão
cultural na nossa
comunidade de
Offenbach, no dia
26.10.2018. A Exposição
sobre Fernando Pessoa
(“O que é necessário é
criar!”) foi aberta nessa
noite e os fados fizeramse ouvir na sala cheia pela
voz de Aurora Gonçalves.
A exposição, coordenada
por Padre Celso
Anunciação
(Frankfurt/Wiesbaden),
esteve patente durante
toda a semana no nosso
centro comunitário.
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Tema

Quando
sobre nós
o céu
é
feito
de escuridão
ou
o chão
nos treme
debaixo
dos pés...

A “crise” e o “kairós”
A palavra „crise“ é hoje usada de modo muito alargado e
polivalente. Os médicos falam de crise para descrever uma
determinada fase da doença. A crise financeira ou a crise
económica são expressões de todos os dias, assim como se
fala também de “crise social”, de “crise de valores”, de
“crise de identidade”. “Crise” tornou-se realmente uma
palavra-chave para descrever situações sociais, para
revelar ou esconder situações pessoais, para criticar o
estado e as suas instituições. Há a “crise política”, a “crise
moral”, a “crise religiosa”, a “crise de fé”, a “crise
espiritual”...
Ao falar de “crise” insinua-se sempre a ideia de alteração,
de mudança, de insegurança: aquilo que até um
determinado momento parecia absolutamente estável e
certo dá sinais de instabilidade e de incerteza. As pessoas e
as relações em que confiávamos; os valores que nos
pareciam “sagrados”; as certezas que tínhamos; aquilo em
que apostámos e investimos tempo e energias; os
projectos que nos orientavam para o futuro – tudo isso
“entra em crise”. Ou somos nós que entramos em crise?!
É a nível pessoal, quando nos toca pessoalmente, que a
crise pode assumir aspectos mais dramáticos. O diagnóstico
de uma doença grave ou a carta de despedida do emprego
fazem-se sentir como se o chão nos tremesse debaixo dos
pés, como um céu carregado de núvens negras a abater-se
sobre nós... como uma tempestade que ameaça levar ao
fundo o barco em que navegamos...
Os antigos filósofos gregos – e o seu pensamento e a sua
língua marcaram muito a nossa cultura ocidental e
também a língua portuguesa - faziam da vida e do mundo
uma diagnose baseada em duas palavras: “krisis” e
“kairós”, crise e bem-estar, tempestade e bonança,
incerteza e estabilidade. E esses mesmos filósofos
defendiam que a “crise” e o “kairos” estão ligados, são dois
momentos de uma mesma dinâmica; momentos esses que
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na vida, nem sempre são fáceis de separar. Uma situação de
bem estar prolongado, por exemplo, se ela se torna rotina,
“normalidade” não reflectida, desgasta-se por si mesma e
não tarda a surgir a crise que a põe em questão. E, muitas
vezes, a crise mesma parece gerar bem-estar (e por isso, às
vezes, se provocam conscientemente essas crises!). E isto
em todas as situações da vida. Reconhecer a crise a tempo,
enfrentá-la, assumi-la como apelo e chance, é a condição
para a ultrapassar de forma positiva.
Não deixar morrer o “sonho” da vida...
Um projecto que nasce como um “sonho” cheio de ideais e
valores e que, com o tempo, se instala, se torna catálogo e
programa, se “institucionaliza”, não pode deixar de entrar
em crise se os sonhos do começo não se renovarem. Um
“kairós” resistente ao tempo e à história não existe. A Igreja,
esta comunidade nascida do Sonho de Jesus Cristo e do seu
Evangelho, é o melhor exemplo. Ela não é o “Reino de Deus”
no mundo. O Reino de Deus é o sonho. As concretizações
que ela vai propondo e conseguindo entram em crise,
quando se tomam por definitivas ou imutáveis !
Uma relação de amizade ou de um casamento feliz, se não
for permanentemente “renovada” e cuidada, entrará em
crise mais tarde ou mais cedo. A crise vem lembrar que não
podemos deixar de procurar o futuro, não podemos parar. A
vida muda e obriga-nos a mudar. As crises de mudança
prometem novos “kairos” !
Enfrentar a crise
Toda a crise traz em si um apelo: enfrentar a situação,
analisá-la (muitas vezes com a ajuda necessária de um olhar
de fora, mesmo de um profissional), perceber os factores
que a geraram, optar por novas estratégias, ou mesmo
mudar de rumo. O que não ajuda nada é ignorar a crise ou
“desvalorizá-la” (“isto não é nada”, “logo passa”, “entre
mortos e feridos alguém há-de escapar”...).
A vida é este alternar constante entre “kairós” e “crise”,
entre chegar e partir de novo, entre o “hoje” da certeza e o
“amanhã” da fé.
jn
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A crise, o medo e a fé
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Vão um dia os discípulos de Jesus no barco, atravessando o
mar da Galileia. Jesus, cansado de um dia de contacto com o
povo, a quem acolhia e se dirigia sem descanso, adormece.
Um vento forte provoca uma tempestade séria. As ondas
ameaçam a barca e aqueles homens, mesmo se muitos deles
eram pescadores de profissão, acordam Jesus para lhe dizer,
numa mistura de desespero e de crítica: “Mestre, não te
importas que vamos todos morrer?” (leia o texto de Marcos
4, 36-41)
Aqueles discípulos somos nós. Habituados à vida, à
normalidade de nela “navegar” sem problemas, acontece
que volta e meia, quando menos o esperamos, nos vemos
metidos no meio de uma tempestade. Uma tempestade
provocada por um vento de fora... ou mesmo uma ameaça no
interior da nossa “barca”, que começa a meter água...
Esquecemos nesses momentos todo o passado sossegado
que vivemos, todas as convicções que defendíamos, todas as
seguranças que pensávamos ter... A crise toma conta de nós!

Ainda por cima, nós que somos cristãos, que temos fé, que se
calhar até temos prática religiosa como a missa de domingo,
damo-nos conta de que Deus não está a fazer nada por nós.
Será que Ele dorme? Onde é que Ele está? Porque não vem
socorrer-me e dar-me o apoio de que tanto necessito?!
“Jesus, à popa, dormia sobre uma almofada” (Mc 4,38).
Que fazer? Fazer uma promessa a um santo, ou a Nossa
Senhora – se tudo passar e eu me salvar desta, vou fazer isto
ou aquilo – e esperar que tudo passe, que a tempestade se
acalme?! Vou continuar a lutar sozinho, tentando segurar a
barca no meio das ondas e despejar a água que nela está a
entrar? Vou pedir ajuda aos companheiros, aos amigos? Mas
que podem eles contra as tempestades, a de fora e aquela
que se levantou dentro de
Comunidade Cristã novembro 2018

mim? Será que eles me entendem, ou ao abrir-me revelo
ainda mais a minha fraqueza? O medo toma conta de nós.
Passamos mesmo por horas de pânico. Quem me pode
libertar deste medo que até me parece ser maior que a
tempestade que o gerou?
Os discípulos de Jesus tomaram uma decisão: acordar Jesus
que dormia. “Mestre não te importas que pereçamos?” (Mc
4,39). Nós que conhecemos o desenrolar da crise até ao fim,
pensamos logo: foi a melhor decisão, porque não o fizeram
antes?! E como é que Jesus podia dormir no meio de tal
tempestade?!
Jesus despertou e falou ao vento e ao mar, numa palavra de
domínio: “cala-te, acalma-te!” (Mc 4,39). Na visão bíblica do
mundo, esta palavra é a do próprio Deus. Só Ele é Senhor da
terra e do mar... Há situações em que só Ele pode ajudar. Há
que
invocá-lo
e
pedir
a
Sua
ajuda.
Mas a segunda palavra de Jesus é para os discípulos em
pânico, completamente dominados pela crise: “Porque tendes
tanto medo? Ainda não tendes fé?” (Mc 4,40). E aqui Jesus
volta-nos para nós mesmos: afinal onde deixamos a nossa
fé/confiança, no momento em que tanto precisamos dela para
enfrentar a crise e as crises com que a vida nos surpreende?!
De onde vem o nosso medo? Pode ser provocado de fora, mas
nasce sempre dentro de nós. O medo de se perder, o medo
de não ser reconhecido, o medo de mudar, o medo do
futuro, o medo da própria finitude (medo de envelhecer e
finalmente da morte) – são tudo formas do mesmo medo que
vêm ao de cima, quando algo de fora gera uma pequena ou
grande tempestade.
A pergunta dos discípulos a Jesus era “não te importas que
pereçamos”. A resposta de Jesus é, mais uma vez, uma
pergunta: “ainda não tendes fé?” E com esta pergunta, Jesus
devolve-nos todas as perguntas sobre as nossas crises de
confiança em Deus, em nós, na vida.
Jn
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Uma crise inclui sempre
uma chance para algo de novo
A palavra “crise” vem do grego: "crisis" significa o ponto
culminante de uma situação difícil. Na medicina, e já para os
médicos da antiguidade, é a situação "crítica" em que se
decide se a evolução da doença vai para a cura ou para a
morte. É uma situação perigosa mas, ao mesmo tempo,
inclui a chance da superação positiva definitiva, a cura. É
tanto temida como desejada.
Nos dias de hoje fala-se muito em crises: tanto a nível
público, como a crise financeira, que provoca quase sempre
uma crise política, como a nível pessoal, como uma crise
espiritual, psíquica, criativa...
Quando estamos numa crise pessoal, ficamos mais
vulneráveis. É como se perdêssemos o nosso centro de
gravidade, e isso provoca que nos deixamos ir abaixo
facilmente ou então que reagimos de maneira rígida,
agressiva, para nos defender. De todos os modos já não
temos a flexibilidade nem podemos dispor da nossa força
porque estamos a gastá-la em lutas interiores.
Na psicoterapia fala-se muito na chance que a crise oferece:
ninguém escolhe uma crise, mas é algo que a vida nos exige.
No entanto, as crises bem superadas e aproveitadas podem
levar-nos a perceber ou a aprender coisas da vida que, sem
elas, nunca teríamos percebido ou aprendido. E assim temos
a chance de crescer com as crises. Lembro-me da história de
um jovem que fazia a aprendizagem para agricultor para
assumir mais tarde a quinta dos seus pais. Teve um acidente
tão grave com um arado que perdeu uma perna. Depois de
recuperar começou a estudar psicologia e hoje trabalha há já
muitos anos como psicólogo. Já como estudante dizia que a
sua vida deu uma grande volta mas que ele ganhou imenso
com isso. A reconciliação com os “golpes” do destino abre
novos horizontes.
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Também no desenvolvimento e crescimento normal de uma
criança há muitas crises necessárias: a começar pelas
doenças que elas precisam de “atravessar” para construir o
seu sistema imunitário; depois, as crises da adolescência para
perceber melhor quem elas são e quem é o outro; as crises
no processo de aquisição de autonomia em relação aos pais...
Mas é verdade que também há crises que são muito duras:
uma doença grave, a perda de uma pessoa amada... Aí
precisamos mesmo de ajuda de profissionais ou amigos que
nos concedem o espaço para o luto e a revolta, nos consolam
e seguram.
As crises fazem parte da vida. Não são, na sua maioria,
catástrofes insuperáveis, mas sim desafios que fazem crescer
e é bom se conseguimos aceitá-las e responder-lhes
positivamente.
Dra. Karla Schmidt-Riese.
Médica psicoterapeuta

© Martin Manigatterer,
Pfarrbriefservide.de

“À luz da fé, a situação do ser humano não se define
pela dependência da doença para a morte, mas pela
fidelidade infalível de Deus para com a pessoa humana.
Nesta perspectiva, há que fixar esta palavra kairológica:
“crise” é a situação do ser humano na sua relação com
Deus. Deus não está nunca de fora: nem nos muitos
medos da finitude nem na crise do luto ou da depressão.
De forma escondida e irreconhecida, está lá!”
Isidor Baumgartber
Pastoralpsychologie
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à procura da palavra

Deus é um ninho
onde encontramos abrigo e repouso
Erguendo o olhar para o alto, descobriremos que Deus não impõe a
sua presença, mas oferece-a como possibilidade de relação. Pertence
a nós, aos nossos ouvidos, à nossa boca, ao nosso coração, dizer o
sim que nos abre à sua presença.
Só então saberemos que o seu Reino não contempla cetros ou
ordens, não possui exércitos e não declara guerras. A omnipotência
que o sustenta é aquela fragilíssima do amor que acolhe.
Não será esta, talvez, a ausência que devasta o nosso tempo?
Pensámos que se poderia viver bem sem o espírito de maternidade,
esse espírito que aceita e acompanha, que protege e defende, que
segue tudo o que é pequeno e incerto e faz os possíveis para que se
torne grande e forte. Não será esta a missão de cada mãe: dar a vida
e protegê-la, vigiar constantemente para que nada viole a sua
sacralidade?
Deus, por isso, não é um rei mas um ninho. É nele que nos podemos
refugiar quando estamos oprimidos, quando estamos exaustos,
quando estamos em viagem há demasiado tempo e deixámos de
saber onde repousar.
Só então, só no ninho, descobriremos que a sua forma não é um
evanescente e impenetrável mistério, mas é o rosto do Outro que
encontramos cada dia no nosso caminho.

Susanna Tamaro
In "Avvenire" Trad. / edição: Rui Jorge Martins (Pastoral da cultura,

CEP)
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Igreja
no
mundo

O DIREITO
DE CRER
EM LIBERDADE

Todos os que, pelo mundo fora, são defensores da liberdade religiosa – a
liberdade de escolher a sua religião ou mesmo a liberdade de não ter
nenhuma – respiraram fundo nestes dias em que Supremo Tribunal do
Paquistão libertou da prisão e deixou em liberdade uma mulher já
condenada à morte e que apenas aguardava a execução: ASIA BIBI. O que
impressionou o mundo foi a história da sua condenação.
Asia Bibi foi presa em 2009, por ter “ousado” ir buscar um copo de água a
um poço e ter oferecido às suas colegas muçulmanas. Estas recusaram-se a
beber água das mãos de uma mulher cristã. A água das mãos de uma cristã
seria impura. Elas só podiam beber se ela se convertesse ao Islão. Asia, a
mulher cristã, defendeu-se e procurou explicar a sua fé. O facto valeu-lhe a
acusação de blasfémia e a pena de morte.
Isto passou-se em 2001. Desde então, Asia Bibi esteve encarcerada na cela
dos condenados á morte. Valeu-lhe o facto de uma jornalista francesa, Anne
Isabel Tollet, se ter interessado por ela e a ter visitado semanas seguidas
para ouvir a sua história. A jornalista alertou o mundo *. Muitos intervieram
para tentar salvar a vida de Asia Bibi. Também o papa Francisco.
Pouco tempo depois, um ministro paquistanês pronunciou-se a favor de Asia
Bibi, e mostrou-se partidário da reforma da lei contra a blasfémia (dizer mal
de Deus ou do Profeta). O ministro foi morto pelos próprios guarda-costas
pouco depois da sua tomada de posição.
Depois de ter sido divulgada a sentença do Supremo Tribunal (31.10.2018),
ilibando de culpa Asia Bibi e libertando-a da morte, grupos islamistas radicais
manifestaram-se nas ruas e procuram mobilizar a opinião pública a favor da
lei da blasfémia. As correntes liberais do Islão não têm vida fácil em muitos
desses países... Mas a libertação de Asia Bibi é uma boa notícia!
jn
* O trabalho de Anne Isabel Tollet está publicado em livro, também em português
com o título de “Blasfémia” (Ediçoes Aletheia)
Comunidade Cristã novembro 2018

Aqui
e agora

A Igreja católica no Brasil
depois das eleições
presidenciais

“Tenham coragem, eu venci o mundo” (Jo. 16,33b).
Nos últimos tempos não nos têm faltado notícias nos média falando
das mais diversas crises, tristezas e desafios na Igreja católica. Um
sentimento desafiador de seguir em frente nos bate à porta com a
pergunta: São sinais do fim dos tempos ou oportunidade de a Igreja
rever seus conceitos e retornar à fonte de onde veio, Jesus Cristo e
seu o Evangelho? O Papa Francisco tem tentado dar essa direção à
Igreja, mas são muitas as resistências. Aqueles que se acostumaram a
uma igreja cômoda, morna e alienada, não aceitarão qualquer
mudança sem resistir. E é o que está a acontecer. Mas o Espirito
Santo de Deus que guia a Igreja, nos ajudará a encontrar caminhos e
saídas de esperança.
A propósito deste tema, reporto-me à realidade hoje vivida pela
Igreja no Brasil, desafiada por um governo eleito com inclinação
fascista, que publicamente acusa a Conferência dos Bispos do Brasil,
entidade com mais de 400 bispos, de ser a “banda (parte) podre da
Igreja”. E ainda se sente à vontade para dizer que essa “banda é
podre porque defende os pobres, índios, negros, a reforma agrária e
os direitos humanos”. Pergunto-me porquê o referido candidato
eleito se sente no direito de fazer tão desrespeitoso comentário?
Acredito que a primeira resposta é a grande força do capital do
agronegócio e do latifúndio que estão a apoiá-lo, e com quem
assumiu compromissos que serão cobrados depois da posse no
governo. E também porque a Igreja Católica sempre foi uma
instituição que lutou contra esses grupos oligárquicos defendendo o
direito dos mais indefesos. Segunda, as seitas que tem aumentado a
cada ano o seu espaço político no Brasil e tem “plano de poder” para
assumir o governo e são os mais eufóricos apoiadores desse
candidato eleito e são também os mais ferrenhos concorrentes da
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igreja católica. E prova das seitas estarem de mãos dadas com o
poder foi a aliança feita com o chefe da igreja (seita) universal que
declarou seu apoio e colocou a TV Record à disposição do candidato.
Ao chefe da “universal”, somaram-se outros líderes de diferentes
seitas no Brasil.
As seitas, que
vendem ao povo a
“teologia
da
retribuição”, e tem
por
objetivo
“arrancar” dinheiro
dos
fiéis
que
sonham com uma
vida
“próspera”,
tornam-se grandes
arrecadadoras de
dinheiro e com isso
criam impérios, compram espaços nos média e conquistam a muitos
a ponto de influenciar uma eleição no Brasil e colocar no poder
pessoas que defendam seus interesses.
Deste modo, não será surpresa que com a eleição de Jair Bolsonaro
teremos um governo manipulado pelas seitas e estas no poder,
usarão de todos os artifícios para atacar a Igreja Católica e tentar
diminuí-la. E será o tempo de a Igreja Católica no Brasil voltar-se
ainda mais em defesa dos pobres, das minorias, do meio ambiente e
dos direitos humanos. Será novamente tempo forte de profetismo.
Gostei da resposta de alguns bispos e padres a esta agressão: “Se
defender os pobres, os oprimidos, a justiça e a paz significa ser parte
podre da Igreja, então somos desta parte podre”. E com isso alinhamse a Jesus e sua palavra que diz: “Felizes sois vós quando vos
injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós
por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande vossa
recompensa nos céus” (Mt. 5,11-12).
CF
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Minha aldeia

& o mundo

Uma aldeia
na Amazónia brasileira
A minha Aldeia chama-se
realmente ALDEIA, mas no
passado estava ligada a outro
povoado chamado Curral Grande.
Fica a 90 km de Monte Alegre,
sede do municipio (concelho).
Fica no coração da Amazonia, nas
margens do Lago Grande de
Monte Alegre, e tem uma
extensão de 4 quilômetros e uma
população de mais ou menos 300
pessoas.
A população vive da agricultura,
pecuária e pesca. Cada familia
tem seu pedaço de terra para
trabalhar, barco para pesca e
umas cabeças de vacas para
ajudar no sustento.
O ponto de encontro das pessoas
aos domingos pela manhã é na
igreja, onde a comunidade se
reúne para a celebração da
Palavra. À tarde o ponto de
encontro é o campo de futebol e
à noite costuma-se passar pela
taberna do “seu Manoel”para
tomar uma cerveja ou uma
cachaça e “jogar conversa fora”.
Na Amazônia temos a chamada
“estação da cheia” (fevereiro a

julho) quando os rios podem
subir até 7 metros e a “estação da
seca” (agosto a janeiro) quando
os rios descem ao seu leito
normal. As duas estações têm a
sua beleza característica. A
“cheia” sempre causa apreensão
pois nunca se sabe quanto os rios
e lagos vão subir. Muitas vezes
causam prejuízos às familias
quando sobem além da média.
São grandes áreas de terra que
ficam submersas por alguns
meses.
Mas eu prefiro a estação da
“seca”, quando os campos que
foram inundados mostram o vigor
do adubo trazido pelas cheias e
se transformam em “verdes
campos” em toda a grande
margem do lago. Dá para sentir o
cheiro da terra e do pasto.
Eu deixei a minha Aldeia aos 12
anos e retorno quase sempre
todos os anos para celebrar a
missa na comunidade e rever os
amigos e parentes.
Pe. Carlos
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
Papagaio
Um homem comprou um
papagaio , no dia seguinte
voltou à loja, pergunta o
vendedor:
- Posso ajudar?
- Vim devolver o papagaio que
comprei ontem.
- O que aconteceu?
. É fêmea e eu queria um
macho!
- E qual é o problema?
- Em vez de repetir o que eu
digo, pôe-se a discutir comigo!
Dieta
Uma amiga aconselha a outra:
- Sabes, Laura, podes
economizar muito dinheiro se,
em vez de comprares sempre o
almoço fora o levares feito de
casa. E, além disso, ajuda-te a
emagrecer.
Encontram-se umas semanas
mais tarde.
- Então Laura, não seguiste o
meu conselho?
- Segui pois, levo sempre o
almoço de casa, só que já o comi
antes das 10h e tenho de
comprar mais comer, de modo
que engordei a olhos vistos...

Businão

Um miúdo pergunta ao pai:
Pai, porque é que aqueles
carros todos estão a businar?
- Porque alguém se casa.
- Mas, apitar não é um sinal
de aviso?
- É isso mesmo meu filho...
Briga
Briga entre casal, diz a
esposa:
- Tu prometeste que irias
amar-me, respeitar-me, serme fiel e ajudar-me
durante toda a vida!
- Querias o quê? Que
arranjasse uma discussão à
frente do padre?!
Boa ação
Pai, hoje fiz uma boa ação.
Muito bem! Qual foi?
Estava a passsear o cão e vi o
vizinho a andar depressa para
apanhar o comboio. Então
soltei o pluto e ele conseguiu
mesmo chegar a tempo!
Alguns têm na vida um grande
sonho e faltam a esse sonho.
Outros não têm na vida
nenhum sonho, e faltam a
esse também.
Fernando Pessoa
Livro do Desassossego
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Se me envolve a noite escura
E caminho sobre abismos de amargura,
Nada temo porque a Luz está comigo.
Se me colhe a tempestade
E Jesus vai a dormir na minha barca,
Nada temo porque a Paz está comigo.
Se me perco no deserto
E de sede me consumo e desfaleço,
Nada temo porque a Fonte está comigo.
Cântico da liturgia
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