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Alegremo-nos! 

nasceu-nos o Salvador,  
que caminha connosco ! 
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Celebrar a fé  

Plano das missas nas nossas comunidades para este mês: 
Dezembro 2018 
           02.12. Primeiro domingo  I 1º do Advento C 
           Missa em Offenbach: 9:30 h  Ober-Eschbach: 11:30  h          
 
          09.12. Segundo domingo I 2º do Advento C 
          Missa em Offenbach: 9:30 h  Ober-Eschbach: 11:30  h     

 
          16.12. Terceiro domingo. I 3º  do  Advento C 
           Missa em Offenbach: 9:30 h  Harheim: 11:30  h  Kelsterbach: 15:30 h  
 
           23.12. Quarto domingo I 4º do Advento C 
           Domingo da integração. Participemos nas eucaristias das paróquias     
             onde vivemos! 

 
24.12. Missa solene de Natal em Kelsterbach: 17:30 h em St. Markus| 
em Offenbach, 19:15 h St Paul   

 
           25.12. Natal. Missa festiva de Natal em Nieder-Eschbach, 11:30 h       

            (Igreja: Deuil la Barre Str.  2) 
 

           30.12. Quinto domingo.  Festa da Sagrada Família.  
           Missa em Offenbach (09:30 h) e Harheim (11:30 h) 
 
Janeiro 2019 
           06.01. Primeiro domingo  I Festa da Epifania do Senhor  
           Missa em Offenbach: 9:30 h  Ober-Eschbach: 11:30  h  Lollar: 16:00h 
           14.01. Segundo domingo  I  II Domingo Tempo Comum C 
           Missa em Offenbach: 9:30 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. 55 – 60437 Frankfurt-Harheim 

> Igreja de St. Paul Offenbach : Kaiserstr. 60 – 63065 Offenbach 

> Igreja de Lollar : Ostendstr. 1 – 35457 Lollar 

> Igreja de Kelsterbach St. Markus, Gerauer Straße 1 – 65451 Kelsterbach

  

                  Capa: Pintura na Igreja de ©Ober-Eschbach da autoria de Margot Lindig 
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este mês 

TOME NOTA 
 
 
 

 

 

 

 

 

09.12. 
Participação de 
uma religiosa  
colombiana 
na nossa missa 
de Offenbach 
(09:30 h.) 

24.12. 
Missa de Natal 
em Kelsterbach 
(17:30 h) 
e em  
Offenbach  
(19:15 h) 

25.12. 
Missa de Natal 
em Nieder-Eschbach 
(11:30 h)  

 

 

 ADVENTO 
NATAL  

Nestes dias escuros do ano, a Igreja e a sua 
liturgia convidam-nos a fazer uma caminhada 
para a luz: a luz que vai irradiando das nossas 

velas de advento é símbolo. O desafio a que 
somos convidados a responder é esta abertura 
interior de forma a deixar que a luz de DEUS vá 

penetrando os nossos corações, vá enchendo as 
nossas vidas, na convicção da fé que Deus quer 

iluminar tudo:  as nossas comunidades, as nossas 
sociedades, a vida dos povos e do mundo.  

 
Vemos que o mundo precisa de salvação. 

Acreditamos que a salvação já nos foi dada em 
Jesus. Esperamos que ela se manifeste cada vez 

mais e que ao celebrar a festa do nascimento 
deste Jesus salvador, a alegria da salvação chegue 

a todos. 
 

Neste número, convidamo-lo a entrar em 
advento. Propomos um calendário de preparação 

para o natal com encontros bíblicos, com apoios 
para a oração pessoal, com sugestões de advento. 

 
Além disso, chamamos a atenção dos nossos 

leitores para o “caminho pastoral” que o nosso 
bispo de Mainz está a propor à nossa diocese. 

Vale a pena ler as p. 12-14. “Tornar-se uma Igreja 
de partilha”: também este é um desafio que se 

enquadra bem na mensagem de Natal. 
 

Bom Natal !   
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A nossa comunidade 
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR  

 
 

 
Dezembro 2018 
 
01 Sábado – Encontro mensal de catequese para as crianças do ano 

de iniciação em Harheim, no centro comunitário, às 16:30 h 
02 Domingo - Encontro de advento dos casais jovens em Offenbach 

17:30 h 
05 Quarta - Leitura da Bíblia em Advento em Offenbach, às 19:00 h 
 
06 Quinta – Não há oração de Taizé, Offenbach, St Paul, 19 h. 
 
07 Sexta –  Leitura da Bíblia em Advento em Harheim, às 20:00 h 
 
08 Sábado – Missa da Festa da Imaculada Conceição, às 18:00 h. 

na Igreja de St. Marien, Offenbach 
08 Sábado – Convívio de advento do grupo  “Asas de Vidro”  no 

Centro Comunitário em Offenbach, às 18:00 h 
09 Domingo – Participação da Irmã Marta Cespedes (da Colômbia) 

na nossa missa de Offenbach (09:30 h), por ocasião da 
campanha da Adveniat. 

09 Domingo - Encontro de advento dos casais jovens em Offenbach 
17:30 h 

12 Quarta - Leitura da Bíblia em Advento em Offenbach, às 19:00 h 
 

13 Quinta – Oração à maneira de Taizé, às 19:00 h. em S. Paulo.  
 
14 Sexta – Encontro de jovens crismados em Harheim, 18:30 h. 
 “Prepara-te para o Natal. Deus bate à tua porta!” 
14 Sexta –  Leitura da Bíblia em Advento em Harheim, às 20:00 h 

 
15 Sábado - Convívio de natal  do grupo das crianças da catequese 

às 16:00 h, em Harheim 
16 Domingo - Encontro de advento dos casais jovens, Offenbach 

17:30 h 
19 Quarta - Leitura da Bíblia em Advento em Offenbach, às 19:30 h 
 
20  Quinta – Convívio de natal  do grupo de crianças da 1ª 

comunhão às 17:00 h, no Centro comunitário Offenbach 
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24 Segunda – Noite de Natal – Missa em Kelsterbach 17:30 h (St 
Markus) e Offenbach, 19:15 h (St Paul). 

25 Terça – Dia de Natal – Missa em Nieder-Eschbach (11:30h.)  

30 Domingo – Quinto domingo do mês 
Missa em Offenbach (09:30 h) e Harheim (11:30 h)  

31 Segunda (diariamente até Domingo 06.01.2019) – “Essen und 
Waerme” na nossa comunidade em Offenbach. Almoço e 
acolhimento para pessoas necessitadas. 

 
Janeiro 2019 
 
05 Sábado – Encontro para todos os acólitos e acólitas em Harheim. 

A partir das 15:00 h. 
06 Domingo – Missa dos Reis (Epifania) em Offenbach (09:30) 

Ober-Eschbach (11:30 h), e Lollar (16.00 h) 

_______________ 
COLECTA DE NATAL 2018  para a ADVENIAT 

 
 

 

 

 

 
 
 

Cartaz da campanha 
da ADVENIAT 2018 

 

No terceiro domingo do Advento (16.12.) 
e no dia de Natal, vamos realizar em todas 
as Comunidades a nossa colecta de 
solidariedade a favor da Adveniat . 
Sob o tema “Dar chances. Os jovens 
querem responsabilidades” a Adveniat 
chama a atenção para a situação dos 
jovens na América central e do Sul. Para 
muitos deles, para os mais desfavorecidos, 
a infância e a juventude terminam muito 
cedo. Têm que trabalhar para apoiar ou 
sustentar a sua família.  
Os católicos na Alemanha são convidados a 
uma partilha solidária. 
Vamos também participar com  
generosidade!  
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Pessoas  

e factos 

 
 

* Recensemento  
da prática dominical 
No segundo domingo de 
novembro, foi realizada a 
contagem dos cristãos que 
participaram nas eucaristias 
dominicais.  
Foram os seguintes os números 
obtidos : 
Offenbach : 39 pessoas 
Ober-Eschbach: 50 
Kelsterbach: 24 
Lollar (1º novembro):  
 
 
 
 
 

 

GESTOS DE SOLIDARIEDADE 
 
Em Setembro, realizámos a 
colecta para a CARITAS 
INTERNACIONAL 
 Juntámos 145,72 € nas seguintes 
comunidades: 
Offenbach : 28,55 € 
Harheim – 104,57 € 
Kelsterbach – 12,60 € 
 
Em Outubro,  foi a colecta para a 
MISSIO. Juntámos 186,76 € : 
Offenbach: 27,10 € 
Ober-Eschbach: 128,05 € 
Kelsterbach: 31,57 € 
 
O nosso obrigado a todos! 
 

 

 

Horário do escritório da “missão” em Offenbach: 

 

             
           Terças-feiras       10 -12 h    15 - 19 h 
            Quartas-feiras                       15 – 19 h 
            Quintas-feiras                       15 – 19 h 

Em caso de urgência, contacte: 
*   Joaquim Nunes – Assistente pastoral – 0176 12539038   
*   Padre Carlos Figueiredo – 0176 72937486   

 
Contacto do escritório consular em Hattersheim: 
          Schulstr. 43 
          Tel.: 06190 9753490 
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Vida das comunidades 

ADVENTO: preparar-se para acolher o Salvador! 
 

Na noite de Natal, os anjos anunciaram aos pastores: Hoje nasceu para vós 
o Salvador! Será que temos consciência de que necessitamos da salvação 
de Deus? Ou vivemos como se já tivéssemos “tudo” ? 
Como viver este advento, de forma sermos a preparar-nos para acolher?  
Aqui vão algumas das nossas propostas. 

 Na oração:  
Procure encontrar um momento de oração pessoal em cada dia. Use  
diariamente o texto da Bíblia  que lhe propomos no calendário das leituras 
bíblicas, que a nossa comunidade lhe oferece; Participe na oração à 
maneira de Taizé, às quintas-feiras, em Offenbach (St Paul). 
 

 Pela participação assídua nas eucaristias dominicais 
Cada domingo do Advento convida a avançar na caminhada de Advento.Os 
textos das leituras fazem em cada domingo uma proposta nova! 
 

 Na escuta da Palavra de Deus 
Procure participar nos encontros de leitura da Bíblia em advento em 
comunidade (ver a agenda para este mês na p. 4)! Em grupo, podemos 
entender melhor a Palavra que lemos e descobrir o que ela nos diz, hoje! 

 

 Na mudança de vida e na conversão 
Olhando para a nossa vida com verdade, damo-nos conta de que 
precisamos de pedir perdão e de mudar, para bem poder acolher. No 
terceiro domingo do Advento, faremos nas eucaristias de domingo um 
momento de celebração comunitária da penitência. Para a celebração 
individual do sacramento da reconciliação (“confissão”), contacte o padre 
antes ou depois das Eucaristias. 
 

 Na partilha com os mais pobres 
Natal é a festa da partilha e do amor: Deus partilha connosco e convida-nos 
a partilhar. Colabore na campanha de recolha de fundos para a 
ADVENIAT, que faremos no terceiro domingo de Advento e no dia de Natal.  
No segundo domingo do advento estará connosco a irmã Marta Cespedes, 
da Colômbia, para nos falar da situação dos jovens na América Latina.   
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Tema 
 

 
 
Alegremo-nos! 
nasceu-nos  
o Salvador,  
que caminha  
connosco ! 
 
 
 
 
 

Lucas é o 
evangelho da 
alegria. 
Nenhum 
outro 
evangelista 
sublinha 
como ele a 
alegria pela 
chegada do 
salvador,  
a  alegria da 
salvação de 
Deus para 
cada crente, 
para Israel,  
para todos os 
povos.  

“Anuncio-vos uma grande alegria!” 

No evangelho de Lucas, a  salvação esperada por Israel 
começa a anunciar-se já com o nascimento de João, o 
mensageiro percursor. A Zacarias, sacerdote fiel do templo 
de Jerusalém, parábola de um povo à espera mas que tem 
dificuldade em deixar-se surpreender pela novidade de 
Deus, o anjo anuncia o nascimento de um filho, garantindo 
que  esse menino será o começo de um tempo de alegria: 
“Será para ti motivo de alegria e de júbilo, e muitos se 
alegrarão com o seu nascimento” (Lucas 1,14). E o evange-
lista anota que os amigos e vizinhos se alegraram com 
Isabel (1,58), ela que, sendo considerada estéril, tinha con-
cebido e ia dar a luz. A missão de João era dar a conhecer 
ao Povo e prepará-lo para acolher a salvação de Deus! 
(1,77).  João é,  em pessoa, o primeiro  sorriso de Deus e o 
primeiro anúncio da alegria da salvação!  

“Não temais! Anuncio-vos uma grande alegria, para vós e 
para todo o povo! Nasceu-vos um salvador!” : assim ilumi-
nam os anjos a noite dos pastores, que é a noite de uma 
humanidade à espera.  A salvação chegou, o convite à ale-
gria é evangelho! O “povo que andava nas trevas” viu uma 
grande luz; os crentes de Israel à espera são convidados a 
reconhecer que a espera não foi em vão; o mundo, com  a 
sua história tantas vezes sem sentido, pode respirar fundo: 
Deus visitou a humanidade! Glória a Deus nas alturas, paz 
na terra a toda a humanidade, que Deus ama! 

A alegria do natal cristão é a alegria da salvação que nos é 
oferecida, prenda inesperada e não merecida! É uma 
alegria que somos convidados a cantar: “alegrem-se os céus 
a terra, cantemos com alegria!...”  É uma alegria que somos 
desafiados a não guardar só para nós mas a partilhar, na 
pressa de Maria que se põe a caminho para visitar Isabel! É 
a alegria do “Magnificat”, cantado por Maria: “O meu 
espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador!” (Lc 
1,46). Que esta alegria da salvação de Deus nos invada 
nestes dias e nos transforme! Bom Natal !                           jn 
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Menino-Deus que se faz caminho  
              para caminhar connosco! 
 
Ao tentar escrever sobre este tema me veio na lembrança o 
ano de 1971. Este foi o ano da maior enchente dos rios na 
Amazônia. A única estrada da minha aldeia estava debaixo 
de água e ficaria assim por quatro meses. Tínhamos que ir à 
escola, à igreja ou às compras de canoa,  e não era fácil. Foi 
então que surgiu a ideia de abrir, não uma nova estrada, mas 
um caminho, que passaria por dentro dos quintais (terreiros) 
das casas. Todos tiveram que abrir em suas cercas e construir 
porteiras para que todos pudesem passar. Foi uma novidade 
incrível para todos. Agora podia-se  passar ao lado das casas 
que até então só eram vistas de longe. Dantes, constumava-
se  visitar apenas os parentes mais próximos,  agora havia a 
possibilidade de visitar os que não eram parentes. Ao passar 
pelas casas, podia-se  parar e conversar com as pessoas à 
porta; podia-se ver o que faziam e, não raras vezes, surgia 
entre os adultos um convite para entrar na casa, tomar um 
café. 
Este assunto, a propósito deste tempo de Advento e Natal, 
quer-nos ajudar a refletir sobre os caminhos que em nossa 
vida foram fechados e também sobre o apelo a abrir 
caminhos novos. Foi assim que São Lucas, na sua catequese, 
entendeu a vinda e a vida do Filho de Deus entre nós. Com 
certeza naquele tempo muitos caminhos estavam fechados, 
especialmente ao povo. Muitas lideranças religiosas da 
época dificultavam a aproximação do povo ao seu Deus. E 
Jesus vem com esta proposta: ser o Caminho. E foi ao longo 
de uma vida entre os homens, traçada como caminho, que 
Jesus passou anunciando a Boa Nova do Reino. Caminho 
novo que passou pela vida e pela história de muitos: 
pescadores e cobradores de impostos; homens e mulheres 
de boa e má fama; pobres, doentes e pecadores; gente do 
povo e estrangeiros. A todos o Caminho é aberto e quem se 
dispôs a entrar nele conseguiu maravilhar-lhe com o Menino-
Deus feito homem a caminhar com seu povo.  
Em cada Advento, início de Ano Litúrgico, é bom repensar 
nossa vida como oportunidade de começar de novo. E 
começar melhor.  Aqui vai uma sugestão que vem do 
Evangelho de São Lucas: buscar um encontro com Jesus no 
caminho... na vida do dia dia... no contato com cada irmão e 
irmã, nas coisas simples da vida. E que esses encontros 
possam  acontecer ao logo do novo ano e experimentemos o 
valor do encontro e assim gloriquemos  a Deus, que por 
amor a nós, enviou seu Filho para partilhar connosco sua 
vida. 
Bom tempo do Advento, abençoado Natal e feliz ano novo a 
todos!                                                                                CF 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alegremo-nos! 
nasceu-nos  
o Salvador,  

que caminha  
connosco ! 
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 à procura da palavra 
A estrela   
...  E (os ministros do rei)  voltaram passados três dias, e responderam: 
— Os teus tesoiros não chegam para resgatar os escravos, e as reservas dos 
teus armazéns não chegam para saciar os esfomeados. Nem o teu poder chega 
para alterar a ordem da cidade. Se cumpríssemos aquilo que mandaste, os 
fundamentos que nos sustentam e os muros que nos protegem ruiriam. O teu 
desejo é contrário ao bem do reino.  
E o rei lhes respondeu:  — Procuro outra lei e procuro outro reino. Então os 
ministros retiraram-se, murmurando entre si: — Vemos que ele nos trai.  
 
     Na manhã seguinte, dirigiu-se Baltasar ao templo de todos os deuses. 
E leu estas palavras gravadas na pedra do primeiro altar: 
Eu sou o deus dos poderosos e àqueles que me imploram concedo a força e o 
domínio, eles nunca serão vencidos e serão temidos como deuses. 
Seguiu o rei para o segundo altar e leu: 
Eu sou a deusa da terra fértil e àqueles que me veneram concedo o vigor, a 
abundância e a fecundidade e eles serão belos e felizes como deuses. 
Encaminhou-se o rei para o terceiro altar e leu: 
Eu sou o deus da sabedoria e àqueles que me veneram concedo o espírito ágil e 
subtil, a inteligência clara e a ciência dos números. Eles dominarão os ofícios e 
as artes, eles se orgulharão como deuses das obras que criaram. 
E tendo passado pelos três altares, Baltasar interrogou os sacerdotes: 
— Dizei-me onde está o altar do deus que protege os humilhados e os 
oprimidos, para que eu o implore e adore. 
Ao cabo de um longo silêncio, os sacerdotes responderam: 
— Desse deus nada sabemos. 
      Naquela noite, o rei Baltasar, depois de a Lua ter desaparecido atrás das 
montanhas, subiu ao cimo dos seus terraços e disse: 
— Senhor, eu vi. Vi a carne do sofrimento, o rosto da humilhação, o olhar da 
paciência. E como pode aquele que viu estas coisas não te ver? E como poderei 
suportar o que vi se não te vir? 
A estrela ergueu-se muito devagar sobre o Céu, a Oriente. O seu movimento 
era quase imperceptível. Parecia estar muito perto da terra. Deslizava em 
silêncio, sem que nem uma folha se agitasse. Vinha desde sempre. Mostrava a 
alegria, a alegria una, sem falha, o vestido sem costura da alegria, a substância 
imortal da alegria. 
E Baltasar reconheceu-a logo, porque ela não podia ser de outra maneira. 
                                      Sophia de Mello Breyner, Os três reis do oriente  (excerto) 
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Sociedade 

& cidadania 

 PACTO  
GLOBAL 

PARA  
             AS MIGRAÇÔES 

 
No sentido de tentar controlar e regularizar os fluxos migratórios a que 
actualmente assistimos em todo o mundo, as Nações Unidas prepararam 
um “pacto global”, a assinar em Marrocos neste mês de Dezembro. A 
esmagadora maioria dos países vai assinar. Alguns poucos – USA, Hungria, 
Austrália... – recusam-se a aderir.  
 
“Administrar a migração é um dos desafios mais profundos da cooperação 
internacional nos dias actuais. ...  Esta é uma tarefa urgente. Temos visto o 
que acontece quando a migração em larga escala ocorre sem mecanismos 
efectivos para administrá-la. O mundo ficou chocado com vídeos recentes 
de migrantes sendo vendidos como escravos.” – escrevia no início do ano 
António Guterres*, Secretário Geral da ONU.                   
António Guterres é claro: as migrações não vão parar se não houver pacto. 
Nem vão aumentar por causa do pacto. Apenas que, com o pacto, os países 
podem controlar melhor as entradas nas suas fronteiras e os migrantes 
recebem mais segurança e um trato mais digno: “Pessoas que desejam 
migrar, quando vêem negado o caminho legal para viajar, inevitavelmente 
vão cair em métodos irregulares. Isto não só os coloca em posições 
vulneráveis como também compromete a autoridade dos governos. A 
melhor forma de acabar com o estigma da ilegalidade e o abuso contra 
migrantes é, de facto, que os governos coloquem em prática mais caminhos 
legais para a migração, retirando incentivos para que indivíduos burlem as 
regras, enquanto atendem melhor às necessidades dos seus mercados de 
trabalho para estrangeiros.”   
 Ao contrário do que os partidos e grupos nacionalistas afirmam ou 
insinuam, os países que assinam não abdicam da sua soberania no que diz 
respeito às políticas de imigração. Apenas se comprometem a regular, no 
sentido de tirar as migrações das mãos dos passadores criminosos e de 
apoiar quem realmente precisa de emigrar da sua terra.                     
 
Para a Alemanha, o pacto só pode trazer vantagens: se forem muitos os 
países a tratar dignamente os migrantes, eles deixarão de estar fixados 
sobre a Alemanha e poderão distribuir-se pelo mundo. O número de 
migrantes e refugiados a nível mundial ronda os 250 milhões de pessoas! 
                                                                                                                                   jn 
*Artigo publicado originalmente no jornal britânico The Guardian a 11.01.2018 
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Aqui 
e  agora 
 

No advento 2017  o nosso bispo convidou a diocese a refletir sobre o novo 
caminho pastoral. Entretanto foram definidas algumas linhas deste novo 
caminho que deve levar a nossa igreja diocesana a tornar-se uma igreja de 
partilha. Aqui apresentamos os pontos fundamentais do texto que está a ser 
distribuído a todas as comunidades diocesanas, para suscitar reflexão e 
partilha (as palavras em itálico são acrescentos redaccionais para uma 
melhor compreensão). É um texto que também nos deve fazer reflectir: as 
comunidades de língua estrangeira também vão ter que ser repensadas, de 
forma a encontrar o seu lugar e a dar o seu contributo nesta dinâmica 
pastoral. 
 

Um caminho espiritual -  elementos centrais. 
> Aprender a partilhar: motivo fundamental e missão, hoje 
Partilhar a vida, partilhar a fé,  partilhar os recursos,  partilhar a 
responsabilidade, seguindo o exemplo de São Martinho, padroeiro da nossa 
diocese.  
 
> Atitudes e questões fundamentais como pontos de partida para este 
caminho são, entre outros:  
- quais são as minhas motivações interiores para que eu acredite e para que 
a igreja continua viva? 
- as pessoas recebem o que precisam? – e precisam daquilo que recebem?  
- a vocação e os carismas devem ser reforçados.  
- desenvolver uma nova cultura de colegialidade,  sem mentalidade de 
concorrência!  
- procurar novos parceiros de diálogo (por ex. os “singles entre os 30 e os 
60) .  
- procurar uma hierarquia baseada no serviço (“dienstkategorie” em vez da 
lógica do controle.  
- abertura e atitude missionária.  
 
> Opções especiais pelos pobres, pelos jovens, pela família, pelos idosos...  
 

Diocese de Mainz 
Tornar-se  
uma 
Igreja 
de partilha   
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> Compreender a direcção (responsabilidade de chefia) como organização e 
jurisdição, como acto de comunitário e espiritual. Dirigir é ter  uma visão 
(daquilo que se quer, do futuro onde se quer chegar) . 
 
> (É importante) Redefinir  conceitos para melhor assegurar a diversidade 
pastoral.  
- Comunidade: comunidade local de cristãos na diversidade da vida 
pastoral.  
- Paróquia:  é um conceito jurídico, uma unidade administrativa e (também) 
comunidade de comunidades.  
- Lugar eclesial: um “lugar” (não só no sentido geográfico),  em que a vida 
eclesial se torna visível e pode desenvolver-se pela prática de cristãos 
empenhados (por exemplo: paróquias e comunidades mas também  
instituições católicas como escolas, jardins infantis,  Cáritas,  movimentos e 
comunidades religiosas). 
 

Alguns dados: 
> Desenvolvimento de números dos agentes pastorais para os próximos 
anos:  
 2018 2030 

Padres no activo 
(padres diocesanos com menos de 70) 

198 104 

Assistentes Pastorais (Pastoralreferenten/-innen) 140 101 

Assistentes paroquiais  (Gemeindereferenten/-innen) 238 153 

Diáconos permanentes a tempo inteiro  28 10 

 
> Desenvolvimento demográfico geral.  
- Uma taxa baixa de natalidade, decréscimo rápido da população, 
sobretudo no campo  
- aumento da população idosa (+ 65) 
 
> Desenvolvimento do número de católicos na diocese: 
Ano 2000 2017 2030 (prognose) 

814.205 729.602 Cerca de 650.000 

 
- Decréscimo de ligação à igreja, rápido contracção das comunidades devido 
à diminuição geral da população.  
 
> Previsão da situação financeira:  até 2030 haverá uma redução estrutural 
do volume dos impostos eclesiais em cerca de 11% (como consequência do 



Comunidade Cristã novembro 2018           

 
desenvolvimento demográfico) 
> Imóveis:  a longo prazo poderemos apenas manter entre metade e 2/3 
dos atuais imóveis com os meios que atualmente temos ao dispor.  
 
A partir das opções e dados estatísticos em relação ao presente e ao futuro, 
o nosso bispo propõe que se faça uma reflexão sobre o futuro da paróquia 

actual, adiantando 2 modelos:  

Dois novos modelos:   
“paróquia como comunidade de comunidades.” 
 
(Modelo 1)  Uma paróquia central:  
- com uma comunidade que assume a administração e a pastoral (com 
todos os serviços litúrgicos e pastorais, escritório, lugar de residência do 
padre e outros agentes pastorais, representação oficial) 
- e com comunidades locais em que os fiéis assumem responsabilidades 
segundo os seus carismas e com mandato episcopal.  
 
(Modelo 2) Paróquia feita de muitas pequenas  comunidades  
- Cada lugar seria um centro de vida comunitária tendo os voluntários como 
colunas suportes.  
- Os agentes de pastoral a tempo inteiro e os voluntários apoiam os padres 
nos serviços fundamentais (liturgia, catequese, serviço caritativo).  
- Haveria apenas um conselho pastoral e um conselho administrativo.  
- As questões locais seriam tratadas por equipas pastorais locais.  
- O orçamento financeiro previria posições independentes para as 
diferentes comunidades.  
 
- Eventualmente haveria um grande centro administrativo mas com 
presença local em cada comunidade.  

 
Num e noutro modelo, tratar-se-á sempre de reunir as actuais paróquias a 
nível administrativo. Ambos os modelos teriam as mesmas condições 
jurídicas.” 

Em diferentes ocasiões, o nosso Bispo acentuou que neste projecto não está 
ainda reflectido como vai ser o processo e qual vai o ser o lugar a ocupar 
pelas comunidades de língua estrangeira. O “caminho”, agora em fase de 
reflexão terá em breve (Pentecostes?) o seu arranque...  
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Minha aldeia    

& o mundo 
 

 
 

 

 
Mértola 
 
Vila raiana do baixo Alentejo, 
distrito de Beja, situada numa 
elevação na direita do rio Guadi-
ana. Fica cercada pela Ribeira de 

Oeiras e a 
seus pés o 
rio. Vila 
muralhada, é 
sede de 
concelho 
com uma 
excelente 
gastronomia 
e lindas 
paisagens. O 
clima é 

temperado, mediterrâ-nico, com 
verões quentes e secos e 
invernos amenos e pouco 
chuvosos. Tem cerca de 2000 
habitantes; vivem dos serviços, 
comércio e turismo cultural 
(imenso património arqueo-
lógico).  
 
Ocupada desde tempos pré-
históricos, Mértola foi um  
importante posto comercial de 
fenícios e cartagineses. Após os 

romanos chegaram os visigodos. 
Posteriormente os muçulmanos, 
que permaneceram durante cinco 
séculos. Mértola é conhecida 
como a vila mais islâmica de 
Portugal. De dois em dois anos é 
realizado o festival islâmico no 
mês de maio, durante cinco dias. 
Na reconquista cristã, Mértola foi 
tomada por D. Sancho II em 1238.  
 
Todos os povos deixaram vasto 
património. O espólio descoberto 
nas intervenções arqueológicas 
tem muito valor e está à disposi-
ção de todos no núcleo museoló-
gico composto por imensos 
museus. Destaco só um: a antiga 
Mesquita, hoje Igreja Matriz de 
Mértola, único exemplar da 
arquitectura religiosa islâmica no 
nosso país. 
 
 Por tudo isto Mértola é conhe-
cida como vila museu e vale 
muito a pena ser visitada! 
 
M. Eduarda Encarnação 
 

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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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 2019 

 cheio de Paz e Alegria ! 
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