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Celebrar a fé
Plano das missas nas nossas comunidades para este mês:
Dezembro 2019
01.12. Primeiro domingo I 1º do Advento A
Missa em Offenbach: 9:30 h Ober-Eschbach: 11:30 h
08.12. Segundo domingo I 2º do Advento A
Missa em Offenbach: 9:30 h Ober-Eschbach: 11:30 h
15.12. Terceiro domingo. I 3º do Advento A
Missa em Offenbach: 9:30 h Harheim: 11:30 h Kelsterbach: 16:00 h
22.12. Quarto domingo I 4º do Advento A
Domingo da integração. Participemos nas eucaristias das paróquias
onde vivemos!
Em Offenbach: missa com a comunidade de S. Paulo, às 11:30 h
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)

29.12. Quinto domingo. Festa da Sagrada Família.
Missa em Offenbach (09:30 h) e Harheim (11:30 h)
Janeiro 2019
05.01. Primeiro domingo I Festa da Epifania do Senhor
Missa em Offenbach: 9:30 h Ober-Eschbach: 11:30 h Lollar: 16:00h
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: Presépio da comunidade em Offenbach
Comunidade Cristã dezembro 2019

este mês
TOME NOTA

Capacidade de advento
Ainda o advento (litúrgico) não começou e já aí está a
azáfama dos jantares e compras de natal, da
preocupação com as prendas e decorações. E até nos
nossos grupos e comunidades corremos esse risco de
cair numa compreensão superficial ou mesmo infantil
do Advento, que se limita a ver nele tempo de
preparação para a celebração das festas natalícias.
Advento é outra coisa. Advento é uma espiritualidade.
É uma dimensão da vida do cristão e da Igreja.
O advento convida-nos a encarar a nossa vida como
uma espera permanente de Deus. Estar em si “abertos”
a esse “Outro”. Estar no tempo voltados para o futuro e
acreditar que o futuro é o próprio Deus.
Sem Ele e fora d`Ele, não avançamos, não atingimos a
realização completa, não damos à vida o sentido último
que ela “pede”.

25.12.2019
Missa festiva
de Natal
em
NiederEschbach
(11:30 h)

S. Paulo, ao chegar a Atenas, onde havia uma rua só de
altares e capelas dedicadas a todos os deuses
conhecidos, deparou com um altar dedicado “Ao Deus
desconhecido”. E foi por aí que ele “agarrou” para se
dirigir aos habitantes da cidade: este Deus que vós
adorais sem conhecer, é esse Deus que eu vos anuncio!
E acrescentou: É “n`Ele que vivemos, nos movemos e
existimos!” (Act 17,28).
Nós acreditamos que Deus criou o ser humano com esta
capacidade de advento, esta capacidade de O procurar,
de o esperar, de o acolher: criou-nos de forma a que as
pessoas “procurem a Deus e se esforcem por encontrálo, mesmo tacteando, embora Ele não se encontre longe
de cada um de nós.” (Act 17,27). Crentes ou não,
vivemos todos de Deus e em Deus. Porque não havemos
de procurá-lo e estar preparados para O acolher?!
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A nossa comunidade
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR

Dezembro 2019
04 Quarta - Leitura da Bíblia em Advento em Offenbach, às 19:00 h
05 Quinta - Reunião constitutiva do Conselho Pastoral, 17:30 h
05 Quinta – Oração à maneira de Taizé, Offenbach, St Paul, 19:00 h.
07 Sábado – Leitura da Bíblia em Advento em Harheim, às 17:00 h
07 Sábado – Convívio de advento do grupo “Asas de Vidro”
08 Domingo – Missa com a participação especial das crianças em
Offenbach (09:30 h) e Ober-Eschbach (11:30 h). Participação do
Grupo Nova Terra em Offenbach
11 Quarta - Leitura da Bíblia em Advento em Offenbach, às 19:00 h
12 Quinta – Oração à maneira de Taizé, às 19:00 h. em S. Paulo.
13 Sexta – Convívio de natal do grupo de crianças da 1ª comunhão às
17:00 h, no Centro comunitário Offenbach
14 Sábado - Leitura da Bíblia em Advento em Harheim, às 17:00 h
14 Sábado - Convívio de natal do grupo das crianças da catequese às
14:45 h, em Harheim
15 Domingo - Participação do Grupo “Asas de vidro” na missa em
Offenbach (09:30 h)
18 Quarta - Leitura da Bíblia em Advento em Offenbach, às 19:30 h
21 Sábado - Leitura da Bíblia em Advento, Harheim 17:00 h
22 Domingo - Missa em Offenbach em conjunto com a comunidade de
S.Paulo às 11:30 h
24 Terça – Noite de Natal – Missa em Kelsterbach 17:30 h (St Markus) e
Offenbach, 19:15 h (St Paul).
25 Quarta – Dia de Natal – Missa festiva em Nieder-Eschbach (11:30h.)
29 Domingo – Quinto domingo do mês. Missa em Offenbach (09:30 h) e
Harheim (11:30 h)
Janeiro 2020
09 Quinta - Oração à maneira de Taizé, St. Paul, 19:00h
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ADVENTO
preparar-se para acolher o Emanuel, Deus-connosco
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.A
Eucaristia dominical é o centro da vida da comunidade!

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.
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Pessoas
e factos

GESTOS DE SOLIDARIEDADE
Peditório para a Caritas
no domingo 22.09., em
Offenbach, juntámos 195,01 €,
para a Caritas diocesana

* Batismo. Foi batizada Mia
Joleen Pereira Marques, filha de
Bruna Cristiana Pereira dos
Santos e Marco Paulo Pereira
Marques, a 09.11.2019 em
Harheim (St Jakobus). A nossa
comunidade saúda este novo
membro e dá os parabéns aos
pais!
* Peter Kophlgraf, bispo de
Mainz, foi escolhido para novo
presidente da Pax Christi alemã.

Peditório para as Missões
a 20.10., realizámos a colecta a
favor da Missio, e juntámos
141,48 €, distrbuídos da seguinte
forma: Offenbach: 51,45 €;
harheim 61,93 €; Kelsterbach:
28,10 €
Peditório da diáspora
No dia 17.11. recolhemos para as
comunidades na diáspora
(Bonifatiuswerk) a soma de
175,07 €, distribuídos da seguinte
forma: Offenbach: 59,50;
Harheim 115,37

* Contagem da prática
dominical. A 10.11. era o dia de
contar as pessoas que participaram na missa de domingo.
Nas nossas celebrações estavam:
Offenbach – 44 pessoas
Harheim – 54
Kelsterbach – 16
Em Lollar ( 03.11.) 18 pessoas.

A todos o nosso obrigado !
Nosso telefone: 069 845740

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:
* Padre Carlos Figueiredo – 0176 72937486
* Joaquim Nunes – Assistente pastoral – 0176 12539038
* ou a paróquia onde vive (da qual somos também membros!)
Contacto do escritório consular em Hattersheim: 06190 9753490
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Vida das comunidades
Eleições para o Conselho Pastoral da Comunidade
No passado meste mês de Novembro realizaram-se eleições para o
conselho pastoral da nossa comunidade.
De 12 candidatas/os havia que escolher 8.
Votaram 122 pessoas, o que perfaz uma percentagem de 4,88 % (em
relação ao número total de eleitores possíveis para toda a área da nossa
comunidade).
Esses 8, directamente eleitos, vão poder ainda “chamar” outros, seja dos
candidatos que não entraram directamente, seja outras pessoas da
comunidade que o Conselho considere importante por representarem
localidades ou grupos não representados. Aqui publicamos a lista das 8
candidatas/os directamente eleitos. Oportunamente, publicaremos a lista
completa, depois de o Conselho se ter reunido e constituído.
Lista de membros eleitos
(pela ordem do número de votos obtidos)
Gracinda dos Santos Martins
(Comunidade de Offenbach)
Carla Isabel Lopes Simão de Pinho
(Comunidade de Offenbach)
Sandra Martins Moço
(Comunidade de Offenbach)
Olga Maria Lopes Simão Pereira
(Comunidade de Ober-Eschbach)
Leonor Pinheiro Morais
(Comunidade de Offenbach)
Patrícia Isabel Rocha Pinto
(Comunidade de Offenbach)
José Fernandes Fornelos
(Comunidade de Ober-Eschbach)
Maria Gorete dos Santos Almeida Quinta
(Comunidade de Harheim)
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Tema

Advento
O Advento é este tempo em que, de modo explícito,
somos convidados a tomar consciência disto e a viver
mais profundamente esta dimensão da procura e da
espera
de
Deus.
Os textos bíblicos dos domingos do advento apontam-nos
para três atitudes fundamentais para este tempo.

Emanuel
Deus-connosco

Vigiar
A primeira atitude, dimensão constituinte da existência
cristã, é a vigilância.
Um cristão, uma cristã, tem de ser cada vez mais uma
pessoa vigilante e atenta.
Atentos para poder descobrir a vinda/passagem de Deus
na nossa vida e na nossa história. Atentos para interpretar: onde outros vêem apenas um feliz acaso, ou um
humanismo generoso, nós vemos o “dedo” de Deus em
acção, o sopro do Espírito de Deus a animar e a
“empurrar”.
Temos de estar no mundo, dizia Jesus, como um
encarregado que toma conta das coisas do seu senhor,
que partiu de viagem e vai voltar não se sabe quando. Ou
como um guarda nocturno que vigia e guarda a casa.
Vigiar, isto é, não se deixar adormecer nem distrair. Vigiar,
para poder ver os “sinais dos tempos” e reconhecer neles
os sinais da vinda de Deus.
Vigiar: num mundo, onde tantos vivem como se Deus não
existisse ou não estivesse presente no seu dia-a-dia, é
importante ser voz de profeta, sentinela do amanhecer, e
assim anunciar à sua volta, numa atitude de quem
convida: “Vinde, subamos ao monte do Senhor! Que Ele
nos ensine os seus caminhos e nós sigamos pelas suas
veredas!”. (1ª leitura do 1º dom do Advento).
Esperar
A segunda atitude de advento é esperar.
Vigiando,
não estaremos de braços caídos, inactivos, como se no

Comunidade Cristã dezembro 2019

mundo e na nossa vida tudo estivesse perfeito e acabado.
A nossa vida pessoal é caminho que necessita de ser
“aplanado” e “endireitado” para que o Senhor venha por ele. O
nosso mundo continua a ser um lugar de obras, um estaleiro,
onde todos os esforços são poucos para fazer avançar o Reino
de Deus. Os temas da justiça, da paz, da liberdade e da
dignidade, do respeito pela criação, pelo clima e pelas
condições de vida, são temas de advento. Rezamos: “venha a
nós o vosso Reino”, “vinde, Senhor, vinde salvar-nos!”, e, ao
mesmo
tempo,
empenhamo-nos
onde
podemos,
“arregaçamos as mangas”, e assim preparamos o caminho do
Senhor, assim entramos em advento!
Acolher
A terceira atitude de Advento é acolher.
Abrir as portas para receber, com alegria, Aquele que quer vir a
nossa casa. João, no início do seu evangelho, avisa para aquilo
que pode acontecer: “veio para o que era seu, e os seus não o
receberam” (Jo 1,11). “Não havia lugar na hospedaria” (Lc 2,7).
Tudo se decide no acolher. Deus não força, não obriga, mas
bate à porta e quer ser acolhido: “eis que eu estou à porta e
bato” (Apoc 3,4). Se o acolhemos em nossa casa, como Zaqueu
a Jesus (ver Lc 19,1-10), a nossa vida muda. A dimensão
penitencial consiste neste abrir as portas que nos faz mudar.
Vigiar, preparar, acolher: é advento. Se assim o vivermos
estaremos prontos para nos alegrar, para celebrar, para viver o
natal.
jn
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Emanuel
Deus-connosco

Tema

Acontece natal
Quando nos deixamos tocar pela oferta do amor
de Deus – amor que nos garante que somos únicos
e, diante d`Ele, temos uma dignidade que ninguém
nos pode roubar...

Emanuel
Deus-connosco

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
de 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 e 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; em que as
diferenças não provocarão guerras nem actos de
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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
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!”...
… Então o Messias chegou a nossa casa, então
acontece Natal !
jn

Emanuel
Deus-connosco
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Tema

Emanuel
Deus-connosco

Reis magos: da busca ao encontro.
Com o Advento, a cada ano, vem também novo Ano
Litúrgico. Com este, iniciamos o Ano A, que tem
como evangelista o apóstolo Mateus. E é
justamente Mateus, quem nos presenteia, no
evangelho da infância de Jesus, com o episódio dos
“Reis do Oriente”, por nós conhecidos como Reis
Magos.
O referido episódio narra a história de três
importantes homens estrangeiros que estão
atentos aos sinais... do tempo, no mundo, no céu. E
“veem uma estrela no oriente” e partem em busca
de explicações. A primeira intuição que lhes vem ao
pensamento é que se trate de uma pessoa
importante. Talvez por isso vão bater à porta de
Herodes. Percebem que se enganaram. Mas
descobrem nova pista, recebem novas informações,
inclusive das Sagradas Escrituras que apontam para
Belém o lugar de suas buscas e seguem para lá.
Fora do palácio de Herodes, veem novamente a
estrela, que aponta com mais clareza o caminho em
direção ao “lugar onde estava o menino”, o motivo
da
busca.
Essa história enche de fantasia a cabeça das
crianças e adultos. Mas na realidade, trata-se da
catequese de Mateus sobre quem verdadeiramente
primeiro vai em busca da novidade enviada por
Deus: para Mateus são os estrangeiros. E Mateus
põe em contraste aos magos (estrangeiros) com o
povo de Jesus, representado por Herodes,
Sacerdotes e Escribas, que mesmo sabendo pelas
Escrituras, que os sinais apontavam para a novidade
de Deus, não o veem. Mas mantêm-se acomodados
no seu mundo, sem qualquer disposição para sair
em busca daquilo que
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poderia mudar o rumo da vida e da história. E com isso
perderam a oportunidade de encontrar-se com o
Emanuel, o Deus que veio ao encontro da humanidade.
Se o tempo do Advento for levado a sério, acredito eu
que teremos feito o mesmo caminho que os magos
fizeram: atento aos sinais; buscar e entender as
respostas de Deus; abertos ao encontro com o Filho de
Deus. E então terá valido a pena este Advento.
“Ao ver a estrela, sentiram imensa alegria; e entrando
na casa, viram o menino com Maria, sua mãe.
Prostrando-se, adoraram-no; e, abrindo os cofres,
ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E
avisados em sonho para não voltarem junto de
Herodes, regressaram para o seu país por outro
caminho” (Mt.2,10-11)
CF

Emanuel
Deus-connosco

imagens de arte popular alentejana
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à procura da palavra
Oração para o “caminho sinodal”
Deus, nosso Pai,
Tu estás perto de todos os que Te procuram
A ti nos dirigimos com as questões dos nossos dias
com as nossas falhas e a nossa culpa
com os nossos anseios e a nossa esperança.
Nós Te damos graças por Jesus Cristo
nosso irmão, nosso amigo e nosso Senhor
Ele está no meio de nós
sempre que nos reunimos em seu nome.
Ele vai connosco pelos nossos caminhos.
Ele mostra-se nos pobres, nos oprimidos,
nas vítimas de violência, nos perseguidos e marginalizados.
Nós Te pedimos:
envia-nos o Teu Espírito Santo
que gera vida nova.
Que Ele assista a nossa Igreja na Alemanha
e nos faça reconhecer os sinais dos tempos.
Que Ele abra os nossos corações
para podermos ouvir a Tua Palavra e aceitá-la com fé.
Que Ele nos leve a procurar a verdade, uns com os outros.
Que Ele reforce a nossa fidelidade a Ti
e nos mantenha na unidade com o Papa e toda a Igreja.
Que Ele nos ajude
a tornar visível a a Tua justiça e a Tua misericórdia.
Que Ele nos dê a força e a coragem
de nos pormos a caminho e de fazer a Tua vontade.
Pois Tu só és a Luz que ilumina as nossas trevas,
Tu és a Vida que vence a violência, o sofrimento e a morte.
A Ti o nosso louvor, agora e por todo o sempre!
Secretariado do Caminho Sinodal (Conferência Episcopal Alemã) trad jn
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Sociedade
&
cidadania

MURO DE BERLIM
e
outros muros

No passado dia 9 de novembro, a Alemanha e o mundo celebraram os 30
anos da queda do “Muro de Berlim”. Este muro, que dividia a cidade em
duas (Berlim-Ocidental e Berlim-Oriental), o país em dois estados (RFA e
RDA) e a Europa em dois blocos político-militares (Leste e Oeste), tornou-se
um símbolo de todos os muros e divisões que as sociedades, por medo ou
por arrogância, constroiem entre si. Do mesmo modo que a queda do muro
de Berlim se tornou uma metáfora daquilo que é possível quando os povos
não deixam de sonhar com a liberdade e com a fraternidade.
O muro de Berlim caiu, mas, infelizmente, ainda hoje se continuam a
construir muros, para separar povos, fazer barreiras, dividir e excluir. Em
1989, quando caiu o Muro de Berlim, havia 16 muros a fazer de fronteira.
Hoje, 30 anos depois, há 65 muros já construídos ou em vias de
construção. Muros de bet5ão, de arame farpado, de terreno minado...
Lembremos os mais “famosos”:
- Muro entre Estados Unidos e México. Já estão concluídos mais de 1000
km, mas o actual presidente americano quer acabar de construi-lo ao longo
de toda a fronteira entre os 2 países para impedir a imigração....
-Muro entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Feito por iniciativa da
Coreia do Sul, é um muro assegurado por mais de 1 milhão de soldados,
que controlam a “faixa neutra” que divide os dois países-irmãos.
- Muros de Ceuta e Melilla. Os enclaves espanhóis em Àfrica têm um muro
com mais de 20 km de extensão, para travar a entrada de africanos na
Europa.
- Muro de Evros, entre a Grécia e a Turquia, com 10 km de extensão, ao
longo do rio Evros, para impedir a entrada de imigrantes na Europa vindos
da Turquia.
- Muro entre Israel e a Palestina, com 440 km de extensão, separa estes
dois povos, a viver tão entrelaçados numa terra que ambos consideram sua.
Quando será que iremos assistir também à queda destes muros, nós que
queremos ser cidadãos de um “único” mundo ?
jn
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CAMINHO SINODAL

Aqui
e agora

Igreja na Alemanha inicia neste
advento uma longa caminhada
de reflexão sobre o futuro

A decisão foi tomada na assembleia plenária da Conferência Episcopal da
primavera passada. Quatro temas estão na agenda de trabalhos: Poder e
partilha do poder na Igreja (Corresponsabilidade); moral sexual da Igreja;
formas de vida dos padres (questão do celibato ou da ordenação de homens
casados); mulheres nos serviços e ministérios da Igreja.
Para a abertura do caminho sinodal, sob a responsabilidade da conferência
episcopal e do Comité central dos leigos alemães, os dois presidentes
escreveram ao “povo de Deus” uma carta que aqui publicamos no original:

1. Dezember 2019
Liebe Schwestern und Brüder,
die Freude des Evangeliums in Wort und Tat zu vermitteln, Christus zu
bezeugen und Gott zu loben und zu danken, ist Aufgabe des Volkes Gottes.
Sie ist allen Getauften übertragen: Gemeinsam sind wir Kirche.
Papst Franziskus fordert uns auf, eine synodale Kirche zu werden - unseren
Weg gemeinsam zu gehen. Dazu dient der Synodale Weg der Kirche in
Deutschland, den wir als Bischöfe der Deutschen Bischofskonferenz und als
Vertreter der aktiven Laien im Zentralkomitee der deutschen Katholiken mit
vielen Katholiken, mit Ordensleuten, Priestern und insbesondere jungen
Menschen in den kommenden zwei Jahren gehen wollen.
Er soll auch ein Weg der Umkehr und der Erneuerung sein, der dazu dient,
einen Aufbruch im Lichte des Evangeliums zu wagen und dabei über die
Bedeutung von Glaube und Kirche in unserer Zeit zu sprechen und
Antworten auf drängende Fragen der Kirche zu finden. Denn selbstkritisch
müssen wir feststellen: Die Botschaft des Evangeliums wurde verdunkelt, ja
sogar aufs Schrecklichste beschädigt. Wir denken dabei besonders an den
sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen. Wir müssen
Konsequenzen daraus ziehen und dafür sorgen, dass die Kirche ein sicherer
Ort ist.
Gemeinsam wollen wir den Weg suchen, wie wir als Kirche heute den
Menschen, der Welt und Gott dienen können, wie wir „die Freude und
Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der
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Armen und Bedrängten aller Art“ teilen können, wie es das Zweite
Vatikanische Konzil vor über 50 Jahren ausgedrückt hat (Gaudium et spes
1). Den Glauben neu verkünden zu wollen, verlangt von uns, dass wir das
Gespräch besonders über Themen führen, die der Verkündigung im Wege
stehen, wenn sie nicht geklärt werden.
Heute, am ersten Advent, wenden wir uns mit der Einladung an Sie, diesen
Synodalen Weg mitzugestalten. Wir wissen um das große Engagement, mit
dem viele von Ihnen in Gemeinden, Verbänden, Initiativen und Werken, in
Familie, Beruf und Ehrenamt ihren Glauben an Gott leben und die Botschaft
Jesu Christi in die Welt tragen. Wir laden auch diejenigen unter Ihnen ein,
die Schwierigkeiten mit dem Glauben und der Kirche haben, die Vertrauen
verloren haben oder als Suchende unterwegs sind.
Wir laden ein, diesen Synodalen Weg in Freiheit und Vielfalt mitzugehen.
Dabei setzen wir auf das Engagement aller, die sich für einen lebendigen
Glauben in unserer Kirche engagieren. Als getaufte Frauen und Männer sind
wir berufen, die „Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes“ (Tit 3,4) in
Wort und Tat zu verkündigen. Wir wollen auf dem Synodalen Weg die
Voraussetzungen verbessern, diese Aufgabe glaubwürdig erfüllen zu
können. Es ist ein offener Weg, der zu Beschlüssen und Voten an die jeweils
zuständigen kirchlichen Verantwortlichen führen soll.
Papst Franziskus hat am 29. Juni 2019 einen Brief „an das pilgernde Volk
Gottes in Deutschland“ geschrieben. Er teilt mit uns die „Sorge um die
Zukunft der Kirche in Deutschland“; er hat uns in der Absicht bestärkt,
„nach einer freimütigen Antwort auf die gegenwärtige Situation“ zu suchen.
Er hat uns aufgefordert, die Einheit der ganzen Kirche zu wahren und den
synodalen Prozess von der Basis her zu gestalten. Er hat uns den „Primat
der Evangelisierung“ ans Herz gelegt und dazu ermutigt, die geistliche
Dimension des Synodalen Weges mit den strukturellen Herausforderungen
zu verbinden.
Wir bitten Sie, den Synodalen Weg durch Ihre Stellungnahme und Ihr Gebet
mitzutragen. Gehen Sie diesen Weg in Ihren Gemeinden vor Ort mit und
begleiten Sie die Arbeit in der Synodalversammlung und den Synodalforen.
Alle Informationen finden Sie unter www.synodalerweg.de. Die vier
Synodalforen, in denen es konkret um Macht und Gewaltenteilung
in der Kirche, Partnerschaft und Sexualität, die priesterliche Lebensform
sowie die Rolle der Frau in unserer Kirche gehen soll, werden dort
(Continua na página seguinte
>>)
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disto
& daquilo
Emigrantes portugueses são
mais de dois milhões e meio
De acordo com as últimas
estimativas das Nações Unidas,
haveria, em 2019, mais de 2.6
milhões de portugueses emigrados
a residir no estrangeiro. Mais
precisamente, 2.631.559. Destes,
57% viveriam na Europa e 40% no
continente americano.
Emigração. http://observatorioemigraca
o.pt/np4/7118.html

Portugueses emigrantes
regressam a Portugal.
15.000 em 2018, ou seja 40
emigrantes por dia (dados do I N
Estatística). 75% com menos de 44
anos, apenas 5% com mais de 65.
A crise no Reino Unido (“Brexit”)
ou em Angola, mas também a
ponderação e reavaliação das
vantagens de trabalhar no
estrangeiro podem ser a explicação
deste retorno ...
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Offenbach e Heddernheimer
Ldstr 24 Frankfurt
> Sound & Light
Gustav Adolf Str. 14 Offenbach
Tiragem deste mês: 380
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erläutert. Bitte beteiligen Sie sich
im Internet an den dort gestellten
Fragen und Diskussionen.
Nur in der Verbundenheit der
Vielen, die in unterschiedlicher
Form den Auftrag der Kirche
befördern wollen, im Respekt
voreinander und im Hinhören auf
Gottes Wort werden eine
Erneuerung des kirchlichen
Lebens und eine Überwindung
von Hindernissen gelingen. Nur
gemeinsam sind wir Kirche, auch
zusammen mit der Weltkirche!
Nur gemeinsam können wir das
Evangelium bezeugen! So kann es
gelingen, um der Menschen
willen überzeugend von dem zu
sprechen, was und wer unser
Leben trägt.
Wir stimmen uns heute, zu Beginn
des Advents, auf den Synodalen Weg
ein mit dem Gebet des Psalmisten:
Zeige mir, HERR, deine Wege, lehre
mich deine Pfade! Führe mich in
deiner Treue und lehre mich;
denn Du bist der Gott meines Heils.
Auf dich hoffe ich den ganzen Tag.
(Ps 25,4-5).
Mit herzlichen Grüßen und den
besten Wünschen für einen
gesegneten Advent!
Die Präsidenten des Synodalen
Weges
Kardinal Marx e Prof Sternberg
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rir
faz bem
Quantas ovelhas para uma
camisola de lã?
Duas loiras num dia de compras
no shopping, diz uma enquanto
experimentava uma camisola de
lã:
- Sabia que é preciso três
ovelhas para fazer uma
camisola?
E responde a outra:
- Eu nem sabia que elas
tricotavam…
Se eu morresse continuavas a
gostar de mim?
Num momento romântico, a
esposa pergunta :
- Se eu morresse , continuarias a
gostar de mim?
Responde o marido:
- Se tu morresses?! Ó querida,
se tu morresses ainda gostaria
mais de ti…
Renovação dos átomos do
corpo humano
- No artigo que estou a ler nesta
revista diz que todos os átomos
do corpo humano são
totalmente renovados num
período médio de sete anos.
A mulher:
- Sendo assim, então eu já não a
mesma mulher com quem
casaste!

O marido:
- Isso, já eu sabia há muito
tempo …
Histórias de amor
Num namorico de verão,
pergunta ela:
- Gosta de histórias de amor?
- Muito!
- Conheces o ”Romeu e Julieta”?
Ele, com medo de uma cena de
ciúmes:
- O Romeu conheço, agora, a
Julieta nunca ouvi falar…
Namorada casa com o amigo
Um tipo encontra um amigo na
rua que vinha cabisbaixo e
pergunta-lhe:
- Que foi isso, pá?! Estás com
um ar tão pensativo! Que te
aconteceu?!
- Olha, há um mês, apresentei a
minha namorada a um amigo e,
afinal, foi ele que veio a casar
com ela…
- Ora, não deixa lá isso! Há mais
mulheres no mundo…
- Eu sei! Mas, amigos é que há
poucos…

Nem tudo que luz
é ouro,
nem tudo o que alveja
é prata
provérbio popular
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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 2020
cheio de Paz e Alegria !
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