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Celebrar a fé
Dezembro 2015
Plano das missas nas nossas comunidades para este mês:
06.12. Primeiro domingo do mês I 2º do Advento
Missa em Ober-Eschbach: 12:00 h I Offenbach: 15:00 h
Lollar: 17:30 h
13.12. Segundo domingo do mês I 3º do Advento
Missa em Ober-Eschbach: 12:00 h I Offenbach: 15:00 h
20.12. Terceiro domingo do mês I 4º do Advento
Missa em Harheim: 12:00 h
I Offenbach: 15:00 h
24.12. Missa solene de Natal: em Kelsterbach, 17:30 h em St.
Markus | e em Offenbach, 19:00 h St Paul
25.12. Natal. Missa festiva de Natal em Harheim, 12:00 h
27.12. Quarto domingo do mês. Domingo da Integração.
Somos chamados a participar nas eucaristias das paróquias onde
vivemos e da qual também somos membros!

Janeiro 2016
03.01. Primeiro domingo
Missa em Ober-Eschbach 12:00 h I Offenbach 15:00 h I
Lollar 17:30

Endereços das igrejas :
> Igreja de Ober-Eschbach: An der Leimenkaut 5 – 61352 Ober-Eschbach
> Igreja de Harheim: Philip-Schnell-Str. 55 – 60437 Frankfurt-Harheim
> Igreja de St. Paul Offenbach : Kaiserstr. 60 – 63065 Offenbach
> Igreja de Lollar : Ostendstr. 1 – 35457 Lollar
> Igreja de Kelsterbach St. Markus, Gerauer Straße 1
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este mês
Festa do Natal:
a alegria da salvação de Deus
Embora as nossas cidades já estejam assediadas
pelos mercados de Natal,
e os comércios desde há muito que nos vendem aquilo que
tradicionalmente nos lembra o natal,
tanto naquilo que comemos como nas decorações...
apesar de tudo isso, estamos ainda no advento.
E Advento não é um dia, é um tempo.
Para o assegurar, a tradição litúrgica atribui-lhe 4 domingos.
Tempo de esperar. Tempo de preparar. Tempo de acolher.
Na nossa comunidade, nos diferentes grupos procuramos valorizar o
Advento, como a sua espiritualidade própria.
Chamamos a atenção e convidamos para algumas das iniciativas:
- os encontros de leitura da Bíblia, todas as semanas;
- os encontros de oração à maneira de taizé, também a ritmo
semanal; - o calendário de advento com a leitura bíblia para cada dia;
- a caminhada das crianças da catequese, sobre o tema da luz (velas
de advento) que de semana vamos cendendo, acompanhada de uma
oração semanal...
Só depois vem o Natal, depois de preparado.
E o Natal virá com a alegria da salvação de Deus
que nos é oferecida no Menino de Belém.
Natal vem como o HOJE da salvação de Deus,
para cada um de nós, para a nossa comunidade,
para o nosso povo, para todos os povos da Terra.
Quem dera que o natal seja acolhido com a alegria dos pastores que
ouviram este anúncio: “Hoje nasceu-vos um salvador!”
Bom Natal !
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A nossa comunidade
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR

Dezembro 2015
02 Quarta – Leitura da Bíblia no Advento, em Offenbach, no Centro
Comunitário, às 19:30 h.
03 Quinta – Oração à maneira de Taizé, às 19 h. em S. Paulo.
04 Sexta - Leitura da Bíblia no Advento, em Harheim, 20:00 h
05 Sábado – Encontro de crianças em idade escolar 15:00 h
09 Quarta – Leitura da Bíblia no Advento em Offenbach no Centro
Comunitário, 19,30 h.
10 Quinta – Oração à maneira de Taizé, às 19 h. em S. Paulo.
11 Sexta - Encontro de leitura da Bíblia no Advento, Harheim, 20 h.
13 Domingo – 9:30 h Encontro de advento dos casais mais jovens
em Offenbach
- Convívio de advento / natal, no Centro Comunitário em
Offenbach, com a participação das crianças e do grupo “asas
de vidro” : a seguir à missa das 15:00 h
16 Quarta - Leitura da Bíblia no Advento, em Offenbach, no Centro
Comunitário, às 19:30 h.
17 Quinta - Oração à maneira de Taizé, às 19 h. em S. Paulo.
18 Sexta - Encontro de leitura da Bíblia no Advento, em Harheim,
20 h
20 Domingo – 9:30 h Encontro de advento dos casais mais jovens
em Offenbach
- Encontro para as crianças em idade escolar, em Harheim,
às 10:00 h (com pequeno almoço)
23 Quarta - Leitura da Bíblia no Advento, em Offenbach, no Centro
Comunitário, às 19:30 h.
24 Quinta – Noite de Natal – Missa em Kelsterbach 17:30 h (St
Markus) e Offenbach, 19:00 h (St Paul).
25 Sexta – Dia de Natal – Missa em Harheim (12:00 h.)
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27 Domingo – Não há missa em língua portuguesa em nenhuma
comunidade. Somos convidados a participar nas eucaristias das
paróquias onde vivemos

Próxima missa em língua portuguesa: Domingo, 3 de janeiro

DE NATAL 2012 PARA A ADVENIAT
COLECTA DE NATAL 2015
ADVENIAT
No quarto domingo do
Advento (20.12.) e no dia
de Natal, vamos realizar
em todas as Comunidades
a nossa colecta de
solidariedade a favor da
Adveniat .
Sob o tema Frieden jetzt!
Gerechtigkeit schafft
Zukunft Paz agora! A
justiça traz futuro!, a
Adveniat chama a
atenção para a situação
de alguns países da
América latina, onde as
gerrilhas e as guerras dos
carteis da droga
continuam a impedir um
desenvolvimento em clima
de justiça.
Os católicos na Alemanha
são convidados a uma
partilha solidária.

Partilhar é tempo de natal
é reconhecer a fraternidade que o
Menino de Belém nos veio lembrar !
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Vamos também participar
com generosidade!

Pessoas
e factos

Alegramo-nos com a introdução
do novo pároco. Desde 2004 que
não tínhamos padre de língua
portuguesa a tempo inteiro a
residir na nossa Comunidade!

* Padre Carlos Figueiredo: novo
pároco da nossa comunidade.
A 15 de Novembro despedimonos do padre Sohns como pároco
da nossa comunidade desde
2012.
No mesmo dia, 15 de Novembro,
foi nomeado pároco o padre
Carlos, que já desde março
estava ao serviço da nossa
comunidade como vigário
paroquial.
Ele foi introduzido solenemente
neste cargo pelo Deão da Sécatedral de Mainz, cónego H.
Heckwolf, no domingo 22.11.,
numa missa para todas as
comunidades, às 15:00 h em
Offenbach. A seguir encontrámonos no Centro Comunitário para
um convívio alegre e partilhado.

* Recenseamento da prática
dominical nas nossas comunidades.
Conforme instruções da
Conferência episcopal alemã,
fizemos no segundo domingo de
Novembro a contagem das
pessoas que participaram n a
eucaristia dominical.
Nas duas celebrações que
tivemos nesse domingo, foram os
seguintes números:
Ober-eschbach : 91 pessoas
Offenbach : 58 pessoas
* Solidariedade
A 4.10.2015 fizemos na nossa
comunidade uma colecta de
solidariedade com os refugiados.
Juntámos 187,02 €.

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. Telefone da antena consular: 01523 474 8026
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Vida das Comunidades
Eleições para o Conselho Paroquial 2015
Nos dias 07 e 08 novembro realizámos eleições para os
Conselhos Paroquiais.
Votaram 164 pessoas, o que significa uma percentagem de 6,7 %.

1 voto branco e 1 voto nulo.
Elegemos assim directamente os seguintes candidatos(as):
Carla Isabel Lopes Simão de Pinho
Gracinda dos Santos Martins
Leonor Pinheiro Morais
Sandra Martins Moço
Maria José Salgado Figueiras da Silva
Manuel Adérito Gonçalves
No dia 17.11. reuniu-se o novo Conselho, sob presidência do
pároco, com os 6 membros eleitos. Todos aceitaram a eleição,
e foi decidido chamar ainda duas pessoas:
- Manuel Palma Ramos (da lista dos condidatos)
- Paulo Portinha.
Segundo os estatutos, o Conselho paroquial eleito pode
chamar pessoas, até metade do número de eleitos (no nosso
caso, até 3 pessoas!).
O Conselho elegeu a sua Direcção, constituida por:
- Gracinda dos Santos Martins (Presidente)
- Carla Isabel Lopes Simão de Pinho (Vice-presidente)
- Leonor Pinheiro Morais (Secretária)
A todos os membros do novo Conselho paroquial o nosso
agradecimento e reconhecimento por todo o trabalho e
disponibilidade ao serviço da Comunidade!
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Natal:
A salvação
de Deus
vem hoje
ao meio
de nós

O Menino de Belém :
SALVADOR anunciado e esperado
Os profetas bíblicos, tiveram na vida do povo de Deus um papel
muito importante: na denúncia das injustiças cometidas
principalmente pelos grandes contra os pequenos; na defesa do
direito dos mais pobres... Mas tiveram um papel mais
importante ainda, no anúncio de tempos melhores e com isso
eles conseguiam manter a fé e a esperança viva do seu povo. O
anúncio muitas vezes estava voltado para a vinda do Messias,
que seria à semelhança de Davi, que restauraria todo o reino de
Israel. O profeta Isaias foi um dos profetas messiânicos, onde
muitos anúncios sobre a vinda do Messias são bem claros.
Sobre a concepção e nascimento do Messias.
No meio de uma situação difícil, onde o poder do mundo se
apresenta com a prepotência de eterno e imutável, Deus, o
Senhor do universo, desafia este poder opressor, com a
fragilidade de uma criança que ainda vai nascer.
“Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal: uma virgem
conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel.(Is. 7,14).
A respeito da missão do Messias, diz o profeta:
“ Dizei àqueles que têm o coração perturbado: Tomai ânimo,
não temais! Eis o vosso Deus! Ele vem executar a vingança. Eis
que chega a retribuição de Deus: ele mesmo vem salvar-vos.
Então se abrirão os olhos do cego. E se desimpedirão os ouvidos
dos surdos; então o coxo saltará como um cervo, e a língua do
mudo dará gritos alegres. Porque águas jorrarão no deserto e
torrentes, na estepe.” (Is. 35,4-6)
O Messias: um reinado diferente!
Davi foi um rei que ficou como referência de bom rei para o
povo. Por isso, ligaram à descendência de Davi Aquele que devia
ser o Messias. Maso Messias viria governar o
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povo de modo novo, diferente da maneira de Davi, e muito
diferente da dos grandes do mundo: “Porque um menino nos
nasceu, um filho nos foi dado; a soberania repousa sobre seus
ombros, e ele se chama: Conselheiro admirável, Deus forte, Pai
eterno, Príncipe da paz. Seu império será grande e a paz sem
fim sobre o trono de Davi e em seu reino. Ele o firmará e o
manterá pelo direito e pela justiça, desde agora e para
sempre. Eis o que fará o zelo do Senhor dos exércitos.(Is. 9,5-6)
A respeito da vigilância para
a chegada
O Profeta Zacarias, chama a
atenção do povo a que fique
atento para perceber a
presença do Messias no
mundo, pois sua maneira de
agir seria diferente do que se
costumava ver nas pessoas
ditas “importantes” e talvez
por isso, muitos perdessem a
oportunidade de reconhecê-lo
e se alegrar, porque a
chegada do Messias deveria causar muita alegria em todo o
povo que esperava a libertação.
“Exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de
Jerusalém; eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso; ele é
simples e vem montado num jumento, no potro de uma
jumenta.” (Zc. 9,9)
Neste tempo de Advento-Natal, é oportuno ficar atento a
tudo o que foi falado pelos Profetas, às Promessas de Deus de
enviar o Messias para poder ver essas Promessas realizadas
plenamente em Jesus de Nazaré. Ele, o Enviado do Pai, o
nosso Salvador!
CF
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„Hoje nasceu-vos um Salvador!“
Este anúncio do anjo aos pastores, naquela noite de Belém
(Lc 2,11), é o centro de toda uma teologia do evangelho de
Lucas, Ele que vê a história da salvação, como um tríptico, um
ícone de três partes: o tempo de Israel, tempo de espera e de
preparação; Jesus, eixo do acontecer da salvação; e o tempo
da Igreja como o expandir e concretizar no espaço e no
tempo dessa salvação de Deus chegada e acontecida em
Jesus, o Menino de Belém.
Este HOJE é por isso uma das palavras mais importantes da
nossa fé, uma palavra-chave do “credo” dos cristãos! HOJE
nasceu-vos o Salvador! HOJE cumpiriram-se as promessas
feitas por Deus ao povo de Israel, através dos seus profetas.
HOJE aconteceu aquilo que os crentes de Israel na sua
oração pediam todos os dias: ó Deus, “venha o teu
Messias!”, “Deus de Israel vinde visitar-nos!”, “ó céus abrivos! Que as núvens chovam o justo!”
Lucas vai mostrar ao longo do seu evangelho, como este
HOJE da salvação, anunciado na noite de Belém, se vai
manifestando nas diferentes situações, lá onde o ser
humano está necessitado de salvação, lá onde Deus tem de
intervir, lá onde Jesus quer mostrar e testemunhar o amor de
Deus por cada pessoa, por todos os povos, por toda a
humanidade!
Hoje e “agora”!
OO
Menino recém-nascido é apresentado no Templo, levado ao
lugar central da fé de Israel. Simeão, um ancião que
“esperava a consolação de Israel” (Lc 2,25), vem ao templo
para o “identificar”, para o acolher, para professar em nome
de todos a fé deste Israel justo que esperava o Messias. E viu,
reconheceu e professou. “Agora, Senhor, deixarás ir em paz o
teu servo, porque os meus olhos viram a Salvação que
ofereceste a todos os povos! “ (Lc 2,29). O HOJE da salvação
concretiza-se ainda mais neste “agora” de Simeão. É o
Salvador que se

Comunidade Cristã Dezembro 2015

encontra com quem o espera. É o HOJE de Deus!
“HOJE cumpriu-se esta passagem da Escritura que acabais de
ouvir!”
Jesus adulto, baptizado no
Jordão, consciente da sua missão profética e do seu lugar na
história da salvação, vai a Nazaré, terra onde se tinha criado.
E, ao sábado, na sinagoga, oferece-se para ler. É a profecia de
Isaías: “O Espírito do Senhor está sobre mim... e enviou-me
para anunciar a Boa Nova aos pobres, a libertação aos cativos,
a vista aos cegos.. um ano favorável da parte do Senhor!” (cf
Lc 4 16-19). Depois, Jesus fechou o livro e tomou a palavra:
“HOJE cumpriu-se esta passagem da Escritura!” (Lc 4,20)
HOJE acontece a salvação de Deus prometida aos pobres, aos
cegos, aos cativos, aos oprimidos... a todos ! Alegrem-se
todos os que acreditaram que Deus não os deixaria
desiludidos! Jahveh, o Deus que vê a nossa vida e a nossa
situação, conhece os nossos problemas, ouve a nossa oração e
os nossos gemidos (cf Ex. 3,7-8) veio ao nosso mundo, para
intervir, para mudar a nossa vida, e para nos convidar à
salvação!
“HOJE vimos maravilhas”
Ao ver como Jesus
se encontrava com as pessoas, com quanto carinho e respeito
Ele tratatava os doentes, os pobres, os paralíticos; ao ver
como Ele os curava e recuperava para a vida, os seus
contemporâneos ficavam estupefactos e glorificavam a Deus,
dizendo: “HOJE vimos maravilhas!” (Lc 5,26)
Ao entrar em casa de Zaqueu, e sentido quanto ele se deixa
tocar pela oferta de Deus, Jesus comenta: “HOJE veio a
salvação a esta casa!” (Lc 19,9). Na cruz, ouvindo a oração de
um dos crucificados com ele, Jesus assegura-lhe: “HOJE
estarás comigo no paraíso!” (Lc 23,43).
O Natal é Boa Nova, é festa, é alegria porque é este HOJE da
salvação de Deus que chega até nós e nós acolhemos! Bom
Natal !
jn

Comunidade Cristã Dezembro 2015

Natal:
A salvação
de Deus
vem hoje
ao meio
de nós!

tema

HOJE acontece natal
Quando nos deixamos tocar pela oferta do amor de
Deus – essa que Jesus não se cansou de fazer aos que
encontrava e a todos anunciar, amor que nos garante
que somos únicos e, diante d`Ele, temos uma dignidade
que ninguém nos pode roubar

Na Igreja /
na Comunidade
todos temos
responsa-bilidade

Quando vemos no rosto de um estranho uma irmã ou
um irmão, convidando-nos à fraternidade que Deus quer
para este mundo...
Quando no dia a dia procuramos ser mais humanos,
mais simples, mais sensíveis, como um recém-nascido
Quando, nas nossas relações uns com os outros,
procuramos a verdade e a justiça, sabendo que fomos
criados para amar, num Amor que nos aproxima de
Deus
Quando, nas nossas desavenças, nos encontramos
frente, sem armas, sem punhos fechados, sem
estratégias de vitória, mas no diálogo transparente,
como desejaríamos que acontecesse entre todos os
povos da Terra
Quando descobrimos a presença de Deus no meio dos
refugiados que fogem à guerra e à fome, à procura de
um abrigo de paz.
Quando não desistimos de sonhar um mundo novo, à
maneira de Isaías, ao jeito de Jesus Cristo; mundo novo
em que “o lobo e o cordeiro” beberão juntos da mesma
fonte; em que as diferenças – de cultura, de etnia, de
religião – não nos dividirão mas mutuamente
enriquecerão; não provocarão guerras nem actos de
terrorismo mas festa da diversidade
Quando aceitamos fazer-nos colaboradores e
portadores desta mensagem de fraternidade num
mundo global, vendo o mundo com os olhos de
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Deus
Quando nos oferecemos para servidores da misericórdia
de Deus, anunciando o perdão e praticando a compaixão
para com os mais fracos
Quando levamos a mensagem dos anjos de Belém do
nosso coração até ao coração de cada pessoa que
encontramos: “Glória a Deus nas alturas, paz na terra
aos homens que Deus ama!”
Jn

Se procuras o Natal dos Pobres
Na cidade dos ricos,
Despe-te de ambições
E de toda a veste pesada
Que te oprime e impede de seres livre.
Se procuras o Natal dos Peregrinos
Neste mundo de instalados,
Acende uma estrela
Que te guie na noite da fé,
Pois há natais proibidos na estrada
E informadores de falsos messias.
Se procuras o Natal dos Poetas
Nesta cultura de ciências quadradas,
Deita por terra os fantasmas
Que habitam os teus castelos
E não deixam passar o sol.
Se procuras o Natal dos Simples
Nesta sociedade complicada,
Descalça os preconceitos
E mistura-te com as crianças
Para entrar com elas
No Natal de Jesus Cristo.
Rito Dias
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À procura da Palavra
ADVENTO, TEMPO DE...
Advento, tempo de espera.
Não apenas de um dia. Mas daquilo que os dias, todos os dias, de
forma silenciosa, transportam: - a Vida, o mistério apaixonante da
Vida que em Jesus de Nazaré principiou.
Advento, tempo de redescobrir a novidade escondida em palavras
tão frágeis, como “nascimento", "criança", "rebento."
Advento, tempo de escutar a esperança dos profetas de todos os
tempos, Isaias e Abbé Pierre, Joel e João Paulo II, Miqueias e
Teresa de Calcutá.
Advento, tempo de preparar, mais do que consumir.
Tempo de repartir a vida, mais do que distribuir embrulhos.
Advento, tempo de procura, de inconformismo, até de imaginação,
para que o amor, o bem, a beleza possam ser realidades e não
apenas desejos para escrever num cartaz.
Advento, tempo de dar tempo a coisas talvez esquecidas: acender
uma vela; sorrir a um anjo; dizer o quanto precisamos dos outros,
sem vergonha de parecermos piegas.
Advento, tempo de se perguntar: "há quantos anos, há quantos
longos meses desisti de nascer"?
Advento, tempo de abrir janelas na noite do sofrimento, da solidão,
das dificuldades e sentir-se prometido às estrelas, não ao escuro.
Advento, tempo para contemplar o infinito da história, o inesperado
no rotineiro, o divino no humano, porque o rosto de um Homem nos
devolveu o rosto de Deus.
José Tolentino Mendonça
Comunidade Cristã Dezembro 2015

Sociedade
Cidadania

Era estrangeiro e vós me
acolhestes!
Publicamos na integra a tomada de
posição do Conselho de Estrangeiros
da Diocese de Mainz sobre a situação
do acolhimento aos refugiados

„ In diesem Jahr sind Woche für Woche, Monat für Monat Tausende von
Menschen in Deutschland angekommen – auf der Suche nach einem
sicheren Land. Die Zahl der Flüchtlinge für 2015 wird bald die
Millionenmarke erreichen.
Wir freuen uns, dass diese Menschen auf der Flucht vor Krieg und
Terror trotz der hohen Zahl mit Offenheit und Warmherzigkeit von der
Bevölkerung und von der Politik aufgenommen wurden. Viele Menschen
haben sich spontan als Helfer angeboten, viele haben Bereitschaft zum
Spenden gezeigt. Diese Willkommensfreude hat das Bild dieses Landes
nach innen und nach außen positiv verändert. Die Dimension und
Komplexität der Aufgaben, die nach der Erstaufnahme zu bewältigen sind,
sollen diesem Klima der Offenheit nicht schaden.
Dafür scheint uns wichtig zu sein, u. a. dass kein Konkurrenzdenken
zwischen den Migrantengruppen entsteht, die schon lange in Deutschland
leben, und den neuen Migranten, die jetzt als Flüchtlinge ankommen. Keiner
der Menschen in unserer Gesellschaft, ganz gleich in welcher Situation er
lebt, sollte vernachlässigt werden.
Die Migranten der 60er Jahre haben das Klima in Deutschland positiv
verändert. Die Offenheit, mit der die Flüchtlinge jetzt aufgenommen werden,
wäre nicht möglich ohne diese langjährige gesellschaftliche Entwicklung in
Richtung Offenheit, Toleranz, vorurteilsfreiem Umgang mit fremden Kulturen
und Völkern. Begriffe wie „Interkulturelle Gesellschaft“ oder
„Einwanderungsland“ machen keinem mehr Angst und haben sich
durchgesetzt. Ein Mit-einander von Deutschen und Menschen mit
Migrationshintergrund ist heute selbstverständlich.
Die Migranten und Gemeinden anderer Muttersprachen sind ebenfalls
herausgefordert, ihre interkulturelle Kompetenz zugunsten der Integration
von Flüchtlingen einzusetzen.
Wir begrüßen das Engagement unseres Bistums und der
Bistumsleitung in der Flüchtlings-aufnahme und sind bereit unseren Beitrag
zu leisten, wenn es um Teilen und Helfen geht. Wir begrüßen die Initiativen
auf den verschiedenen Ebenen: in den Gemeinden und Dekanaten sowie in
der Ökumene. Das Evangelium fordert von uns, alles Mögliche zu tun, um
die Fremden und Verfolgten zu schützen: „Ich war fremd und obdachlos, und
Ihr habt mich aufgenommen“ (Mt 25, 35b).
Mainz, 01. Dezember 2015
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“Laudato Si”
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a Igreja envolve-se na defesa do ambiente
Uma escolha de textos da encíclica do Papa Francisco
Terminamos neste número a publicação de textos escolhidos da Encíclica LAUDATO
SI do Papa Francisco, sobre as preocupações ecológicas. Nos textos que se se
seguem o Papa aponta algumas ideias centrais da visão cristã da natureza.

Por outro lado, embora esta encíclica se abra a um diálogo com todos para,
juntos, buscarmos caminhos de libertação, quero mostrar desde o início
como as convicções da fé oferecem aos cristãos – e, em parte, também a
outros crentes – motivações altas para cuidar da natureza e dos irmãos e
irmãs mais frágeis. (...) Por isso é bom, para a humanidade e para o mundo,
que nós, crentes, conheçamos melhor os compromissos ecológicos que
brotam das nossas convicções (64)
Sem repropor aqui toda a teologia da Criação, queremos saber o que nos
dizem as grandes narrações bíblicas sobre a relação do ser humano com o
mundo. Na primeira narração da obra criadora, no livro do Génesis, o plano
de Deus inclui a criação da humanidade. Depois da criação do homem e da
mulher, diz-se que «Deus, vendo a sua obra, considerou-a muito boa» (Gn
1, 31). A Bíblia ensina que cada ser humano é criado por amor, feito à
imagem e semelhança de Deus (cf. Gn 1, 26). Esta afirmação mostra-nos a
imensa dignidade de cada pessoa humana, que «não é somente alguma
coisa, mas alguém. É capaz de se conhecer, de se possuir e de livremente se
dar e entrar em comunhão com outras pessoas». (...) O Criador pode dizer a
cada um de nós: «Antes de te haver formado no ventre materno, Eu já te
conhecia» (Jr 1, 5). Fomos concebidos no coração de Deus e, por isso, «cada
um de nós é o fruto de um pensamento de Deus. Cada um de nós é
querido, cada um de nós é amado, cada um é necessário». (65)
As narrações da criação no livro do Génesis contêm, na sua linguagem
simbólica e narrativa, ensinamentos profundos sobre a existência humana e
a sua realidade histórica. Estas narrações sugerem que a existência humana
se baseia sobre três relações fundamentais intimamente ligadas: as
relações com Deus, com o próximo e com a terra (66).
Não somos Deus. A terra existe antes de nós e foi-nos dada. Isto permite
responder a uma acusação lançada contra o pensamento judaico-cristão:
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foi dito que a narração do Génesis, que convida a «dominar» a terra (cf. Gn
1, 28), favoreceria a exploração selvagem da natureza, apresentando uma
imagem do ser humano como dominador e devastador. Mas esta não é
uma interpretação correcta da Bíblia, como a entende a Igreja. (...) É
importante ler os textos bíblicos no seu contexto, com uma justa
hermenêutica, e lembrar que nos convidam a «cultivar e guardar» o jardim
do mundo (cf. Gn 2, 15). Enquanto «cultivar» quer dizer lavrar ou trabalhar
um terreno, «guardar» significa proteger, cuidar, preservar, velar. Isto
implica uma relação de reciprocidade responsável entre o ser humano e a
natureza. Cada comunidade pode tomar da bondade da terra aquilo de que
necessita para a sua sobrevivência, mas tem também o dever de a proteger
e garantir a continuidade da sua fertilidade para as gerações futuras. Em
última análise, «ao Senhor pertence a terra» (Sl 24/23, 1), a Ele pertence «a
terra e tudo o que nela existe» (Dt 10, 14). Por isso, Deus proíbe-nos toda a
pretensão de posse absoluta: «Nenhuma terra será vendida
definitivamente, porque a terra pertence-Me, e vós sois apenas
estrangeiros e meus hóspedes» (Lv 25, 23).
(67)
Ao mesmo tempo que podemos fazer um uso
responsável das coisas, somos chamados a
reconhecer que os outros seres vivos têm um
valor próprio diante de Deus e, «pelo simples
facto de existirem, eles O bendizem e Lhe dão
glória», porque «o Senhor Se alegra em suas
obras» (Sl 104/103, 31). Precisamente pela sua
dignidade única e por ser dotado de
inteligência, o ser humano é chamado a
respeitar a criação com as suas leis internas, já que «o Senhor fundou a
terra com sabedoria» (Pr 3, 19). Hoje, a Igreja não diz, de forma simplicista,
que as outras criaturas estão totalmente subordinadas ao bem do ser
humano, como se não tivessem um valor em si mesmas e fosse possível
dispor delas à nossa vontade; mas ensina – como fizeram os bispos da
Alemanha – que, nas outras criaturas, «se poderia falar da prioridade do ser
sobre o ser úteis». (69)
Ao mesmo tempo, o pensamento judaico-cristão desmitificou a natureza.
Sem deixar de a admirar pelo seu esplendor e imensidão, já não lhe atribui
um carácter divino. Deste modo, ressalta ainda mais o nosso compromisso
para com ela. (78)
Excertos. Texto completo em www.vatican.va
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Sabores
& saberes
Gratin de batata com chili
con carne

3 cebolas, 2 dentes de alho
2 c.d. s. de azeite,
800 g de carne picada mista
1 c. d. s. de concentrado de
tomate,1 c. d. s. de farinha,
50 ml de caldo de legumes
1 malagueta, louro, 1 estrela de
anis,1 pau de canela
1 lata de tomate,
1 lata de feijao vermelho,
800 g de batatas às rodelas, 150
g de queijo ralado
Alourar o alho e a cebola, juntar a
carne e mexer bem. Juntar o
tomate, a farinha e o caldo.
Refogar um pouco. Juntar depois
a malagueta, o louro, o anis e a
canela. Cozinhar 10 min.
Juntar o feijao. Retificar os
temperos.
Num tabuleiro colocar
alternadamente em camadas as
batatas e o chili, polvilhar com o
queijo e levar ao forno quente por
35 min.

Escola de língua portuguesa
em Friedrichsdorf
Na área das nossas
comunidades, há escola de
língua portuguesa em diversas
localidades.
Entre outras, comunicam-nos
e pedem-nos para publicar que
está a funcionar um curso em
Friedrichsdorf, na Philipp Reis
Schule, às sextas-feiras, das
14:00 – 16:30 h.
Interessados devem contactar
a prof. Angela Dias Silvério
pelo tel.: 0152 56040829
Telefone da antena consular
em Offenbach
Desde há pouco, as
funcionárias da antena
consular em Offenbach
dispõem de um telefone pelo
qual podem ser contactadas:
01523 4748026

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.
Adolf Str. 14 Offenbach
Tiragem deste mês: 400 ex.
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rir
faz bem
Teste da sogra
Uma senhora decidiu saber se os
maridos das suas três filhas
gostavam dela. No dia seguinte
foi dar uma voltinha com o
primeiro e na beira de um lago
escorrega, cai e sem saber nadar,
começa-se a afogar. O genro, sem
pensar duas vezes atira-se à água
e resgata a sogra. No dia seguinte
encontra na porta da sua casa um
Peugeot 206 com o seguinte
recado:
- Obrigado. Da tua sogra que te
adora!
Foi dar uma voltinha com o
segundo e na beira de mesmo
lago escorrega, cai e sem saber
nadar, começa-se a afogar. O
homem, sem vacilar atira-se à
água e a resgata. No dia seguinte
encontra na porta da sua casa um
Peugeot 206 com o seguinte
recado:
- Obrigado. Da tua sogra que te
adora!
Foi com o terceiro e na beira do
mesmo lago escorrega, cai, e, de
novo, começa-se a afogar. O
genro, fica a olhar para a sogra a
afogar-se e diz:
- Velha dum raio… Há anos que
esperava por isto!

E vai embora. No dia seguinte
encontra na porta da sua casa um
Mercedes Benz 500SL com o
seguinte recado:
- Obrigado. Do teu sogro que te
adora!
Idades I
Numa conversa entre duas
amigas, uma pergunta:
- Conheces a vaidosa da Josefina?
Responde a outra:
- Conheço perfeitamente!
Quando era nova, eramos ambas
da mesma idade…
Idades II
Duas amigas encontram
casualmente na rua.
- Ainda bem que a encontro,
Amélia! A sua vizinha de cima
disse-me em conversa que tinha
trinta e cinco anos de idade. É
verdade?
- Eu nunca lhe perguntei, mas se
ela o diz é porque nasceu aos
dezassete!

Aforismo do mês:

Não se queixe do engano
quem pela amostra
compra o pano
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A todos os nossos leitores e leitoras
a todos os nossos amigos
a toda a Comunidade Portuguesa
desejamos

santo e feliz Natal
e um

Ano Novo 2016
cheio de Paz e Alegria !

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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