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Celebrar a fé  

 
Novembro 2022 
 

06.11 - Primeiro Domingo do mês – 32º Comum C 
Offenbach 09:30 h;    Ober-Eschbach: 12:00 h;  Lollar: 16:00 h , seguida 
de magusto e convívio de S. Martinho 
 
13.11 -  Segundo Domingo do mês – 33º comum C 
Offenbach 09:30 h;   Harheim: 14:00 h, seguida de magusto e convívio 
de S. Martinho 
 

19 Sábado – Festa de Santa Isabel 
Missa em Ober-Eschbach às 18:00 h.    Festa da padroeira 
 

20.11 -  Terceiro Domingo do mês – Festa de Cristo Rei  
Offenbach 09:30 h;    Kelsterbach, 16:00 h, seguida de magusto e 
convívio de S. Martinho 
 
27.11-  Quarto Domingo do mês –-1º domingo do Advento – Ano A 
Por ser a abertura do tempo do Advento, temos missa em língua 
portuguesa em Offenbach, 09:30 h. e em Harheim, 12:00 h  

 

Dezembro 2022 
 

04.12 -  Primeiro Domingo do mês – 2º domingo do Advento – Ano A 
Missa em Offenbach 09:30 h - Ober-Eschbach 12:00 h  

 

11.12 -  Segundo Domingo do mês – 3º domingo do Advento – Ano A 
Missa em Offenbach 09:30 h - Ober-Eschbach 12:00 h  

 

18.12-  Terceiro Domingo do mês – 4º domingo do Advento – Ano A 
Missa em Offenbach 09:30 h  - Harheim 12:00 h  - Kelsterbach 16:00 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,  11:00 h       

            (Igreja: Deuil la Barre Str.  2) 
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Janeiro 2023 

01.01. Primeiro domingo do mês -  Oitava do Natal, solenidade de 
Maria, Mãe de Deus 
Missa em Offenbach: 9:30 h  -  Ober-Eschbach: 12:00  h   
(missa em Lollar ficou   para o 1° Domingo de Fevereiro 2023.) 
 
08.01. Segundo domingo do mês  I  Batismo do Senhor – Ano A 
Missa em Offenbach: 9:30 h  Ober-Eschbach: 12:00  h  
 

Vida das Comunidades  
 

Magustos  
nas nossas comunidades 
 

06.11.  Domingo – em Lollar, a seguir à missa das 16:00 h 
12.11. Sábado – em Offenbach, às 19:00 h na Missão 
13.11. Domingo – em Harheim, a seguir à missa das 14:00 h 
20.11 Domingo  em Kelsterbach, a seguir à missa das 16:00 h 

 

Oração à maneira de Taizé    
Na primeira quinta-feira de novembro,  
dia 03.11., às 19:00 h,  
convidamos para a oração  
à maneira de Taizé, em S. Paulo. 
Durante todo o tempo do Advento, teremos também esta oração à 
maneira de Taizé, todas as quintas-feiras (1.12.; 08.12.; 15.12; 22.12), 
às 19:00 h.   
 

“Essen und Wärme für Bedürftige“” 
A nossa comunidade de Offenbach participa também este ano na iniciativa 
“Comida e calor para pessoas necessitadas”. Assumimos a semana de 05.12.  a 
11.12.2022. Toda a semana as salas da Missão estarão assim ao serviço desta 
iniciativa de solidariedade.  
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Pessoas 

e factos 
 
*No dia 15 de outubro de 2022, 
na Igreja de St. Stephanus, em 
Nieder-Escbach, receberam o 
sacramento do Crisma  das mãos 
de D. Daniel Henriques, bispo 
auxiliar de Lisboa, 24 jovens da 
nossa Comunidade. A eles, os 
nossos parabéns. Aos catequistas, 
a nossa gratidão.  
Foram crismados/as: 
 
Afonso Feio de Melo Miranda   
Analisa Rainho Moucho  
Carolina Isabel Holmes  
    Magalhães Nascimento Teixeira 
Clara Maria de Andrade 
Cristiano Oliveira Teixeira 
Debora Veiga Adão 
Diana Tecedeiro Correia 
Diego Moço Antunes    
Diego Rodrigues Teixeira 
Emília Beatriz Holmes Magalhães  
    Nascimento Teixeira  
Inês de Almeida Teixeira    
João Denis Rodrigues Guiné 
Lara Moutinho Dias  
Leonor Tecedeiro Correia 
 
Letícia Veiga Adão  
Lucas Vilela de Carvalho 

Melissa Ragan Moutinho 
Nélia Lynn Hartling  
Rita Alexandra Rocha Raimundo 
Rui Pedro Reguengo Araújo  
Samuel Pedrosa Portinho 
Samuel Vilela de Carvalho  
Santiago David Lameira  
Telmo David Lameira 
  
* Foram baptizadas as seguintes 
crianças da nossa comunidade: 
- Santiago Dinis Bernardo e 
Martim Dinis Bernardo, filhos de 
Tiago Rodrigo Gomes Bernardo e 
Andréia Patrícia Rodrigues 
Bernardo, a 10.09.2022 na igreja 
de St. Paul, em Offenbach. 
- Diego Marques Teixeira, filho 
de Tobias Marques Teixeira e 
Lúcia Marques Teixeira, a 
17.09.2022, na igreja de St. 
Jakobus, em Harheim. 
Alegramo-nos com estes novos 
membros da nossa comunidade! 
 
* Faleceu a 23.08.2022 a Sra. 
Isaura Correia Gomes, 
89 anos de idade, em Offenbach, 
na Alemanha. As nossas 
condolências à família e a nossa 
solidariedade na oração! 
 
 
 

 

 
 
 

Horário do escritório da “missão” em Offenbach: 

 

           Terças-feiras       10 -12 h       15 - 19 h 
            Quartas-feiras                         15 – 19 h 
            Quintas-feiras      08 – 13h     15 – 19 h 
            Sextas-feiras        08 – 13h 

Em caso de urgência, contacte: 
*   Padre Carlos Figueiredo – 0176 72937486   
*   ou a paróquia onde vive (da qual somos também membros!) 
 
Contacto do escritório consular em Hattersheim: 06190 9753490 
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Advento 
Preparar a vinda do Senhor  

e preparar a nossa vida 

Como um grande acontecimento para a nossa fé, o Natal de Jesus exige de 
nós cristãos um bom tempo de preparação. E, por isso, antes do Natal, nos 
é dado o Advento: quatro semanas para fazermos uma preparação “como 
deve ser”. Nessas semanas, a igreja convoca a todos os cristãos a “atualizar 
a espera do Messias: comungando com a longa preparação da primeira 
vinda do Salvador, os fiéis renovam o ardente desejo de sua segunda 
vinda.” (§524 CIC) 
E, para esse tempo do Advento, a Igreja nos faz um apelo para que 
possamos viver de maneira mais atenta algumas práticas cristãs:  - estar 
viigilantes na fé e oração para não deixar passar despercebido, o Filho de 
Deus que vem aos nosso encontro em busca da nossa acolhida amorosa e 
fraterna; - estar consciente de que somos seres humanos em constante 
busca de superação das próprias fraquezas, e por isso, abertos à conversão, 
ao amor de Deus e dos irmãos; - estar ciente de que Deus não precisa agir 
sozinho no mundo para mudar a realidade humana de sofrimento, mas 
precisa de nós para colocar em prática seu plano de amor misericordioso, 
especialmente pelos mais frágeis e necessitados. Fiquemos atentos. 
 
É bom também não perder de vista a sensação de que, ao chegar a fim do 
ano, é tempo de agradecer: agraceder por ter conseguido fazer a 
caminhada de uma dúzia de meses e ter sobrevivido...quantos ficaram no 
caminho... Agradecer por ter conseguido caminhar com os irmãos da 
comunidade mesmo com todos os desafios que apareceram no caminho... 
quantos deixaram de participar da vida da comunidade... Também é tempo 
de planejar os meses que virão... recomeçar ou continuar... Uma certeza da 
da nossa fé é que o Senhor já veio a primeira vez, esteve entre nós. E virá 
uma segunda e quer nos encontrar ativos na missão do reino que ele 
confiou a nós.  
Supliquemos a Deus que mande seu Filho Jesus a continuar a caminhar ao 
nosso lado e assim estaremos seguros. Bom tempo de advento para todos. 
CF 
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A paz da “noite de natal”: 
 - um voto  
       um apelo 
           uma oração 

Glória a Deus nas alturas e paz na Terra à humanidade por ele amada! 
O anúncio do anjo aos pastores naquela noite de Belém que todos os anos 
lemos e ouvimos proclamar nas nossas celebrações de Natal, conclui com 
um apelo e com um voto: o apelo a dar glória a Deus e um voto, que é 
também apelo, de paz sobre a Terra!  
 
Neste Natal 2022, a nossa atenção fixa-se sobretudo neste voto de paz, que 
ressoará em nós de forma diferente, com uma actualidade que nos 
inquieta, e faz deste voto de “boas festas” um verdadeiro apelo à paz, uma 
súplica, uma oração. 
A guerra da Rússia contra a Ucrânia veio lembrar-nos que a humanidade 
continua a necessitar de apostar urgentemente na paz. Que a Paz é frágil.  
É verdade que um pouco por todo o lado, um pouco por todo o mundo, 
guerras sempre houve (mesmo se não nos preocupavam tanto quanto seria 
necessário!). Acordámos agora, que a guerra está mais próxima e com 
ameaça  de assumir dimensões incontroláveis. O Natal convida-nos a 
celebrar a paz como um apelo e uma oferta de Deus, no Menino de Belém, 
princípe da paz, ao mesmo tempo que rezamos para que as armas se calem, 
na Ucrânia como no Iémen, no Sudão e na Etiópia... Rezamos pela paz. 
 
A paz messiânica 
Percorrendo a Bíblia damo-nos conta de que a paz é um fio condutor que 
acompanha o desenrolar do projecto de salvação, um tema permanente 
nesse diálogo entre Deus e a humanidade que nem sempre corre bem, mas 
onde Deus não desiste. Ele quer a amizade e a aliança: a paz ! 
 
No poema da  criação, depois da desobediência e falta de confiança do ser 
humano na amizade de Deus, o próprio Deus diz que “fará reinar” a 
inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente 
(Génesis 3,15). Nesta desobediência e desconfiança quebrou-se a harmonia 
da criação. A luta fratricida – Caim mata o seu irmão Abel (Gen 4) – é outra 
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imagem da ruptura desta harmonia de tudo o que Deus criou. E, na 
perspectiva bíblica, estas rupturas na origem marcam a história da 
humanidade.    
É por isso que as grandes visões messiânicas, os grandes sonhos proféticos 
sobre o futuro que Deus quer para a humanidade, falam da paz como 
recuperação desta harmonia. São os grandes temas que nos acompanham 
todos os anos durante o advento em textos dos grandes profetas 
anunciadores da paz de Deus num mundo e numa sociedade que aposta na 
guerra, na divisão, na “inimizade”. 
“Então o lobo habitará com o cordeiro... a criancinha brincará na toca da 
víbora, o menino desmamado meterá a mão na toca da serpente. Não 
haverá dano nem destruição em todo o meu santo monte, porque a Terra 
está cheia do conhecimento do Senhor...” (Isaías 11,6-9, abreviado). A 
harmonia da criação – a criança que brinca com a víbora, alusão clara ao 
livro do Génesis! – e a harmonia entre os humanos – “não haverá dano nem 
destruição”, porque o “lobo” e o “cordeiro” brincarão juntos – são duas 
dimensões da paz (da salvação!) que Deus quer para a humanidade. 
 
A paz – “schalom”, em hebraico – é muito mais que a ausência de guerra. A 
paz inclui sempre o direito e a justiça, o bem estar e as boas-relações do ser 
humano com Deus e das pessoas e povos entre si. “Ele (JaHWeH, o Senhor) 
julgará as nações e dará as suas leis a muitos povos, os quais transformarão 
as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em foices. Uma nação 
não levantará a espada contra a outra e não se adestrarão mais para a 
guerra!” (Isaías 2,4). 
 
Jesus anunciador do Evangelho da Paz 
“Felizes os que constroem a paz, porque serão chamados filhos de Deus!” – 
esta é uma das “bem-aventuranças” da pregação de Jesus. Ele não se 
cansava de anunciar a paz. Envia os seus discípulos com o encargo claro de 
anunciar e levar a paz: “Em qualquer casa em que entrardes dizei primeiro: 
“a paz esteja nesta casa!” (Lucas 10,5).  
Os cristãos vêem em Jesus aquele de quem os profetas falavam como 
sendo o verdadeiro “príncipe da paz”, Aquele que Deus nos enviou para 
restabelecer a paz. “Ele (Jesus) é a nossa paz. E, na sua vinda, anunciou a 
paz a vós que estáveis longe e a paz àqueles que estavam perto” (Paulo aos 
Efésios,2,14.17). 
Que o Natal de Cristo traga a cada um de nós e ao nosso mundo a paz que 
tanto precisamos!                                                                               Jn          
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Mensagem de D. Daniel Henriques 
 
Estimado padre Carlos Figueiredo 
Queridas irmãs e queridos irmãos da Comunidade Católica de Língua 
Portuguesa de Offenbach e restantes outras Comunidades agregadas à 
mesma Missão. 
 
Como é do vosso conhecimento, a minha situação oncológica fez-me viver 
com alguma ansiedade a visita à vossa Comunidade, acima de tudo porque 
não poderia adivinhar como estaria vários meses depois de a termos 
marcado. Graças a Deus, e com todo o apoio médico, lá foi possível 
embarcar na sexta feira e regressar no domingo, ao fim da tarde, com o 
coração cheio de júbilo. Graças ao sempre compreensivo padre Carlos, para 
além do Crisma, do encontro com as forças mais ativas da Comunidade e o 
jantar com uma família de crismandos, todo o tempo foi de descanso e 
bastante tempo passado com o padre Carlos o que me fez muito bem, 
ajudando-me a inteirar da vida da vossa Comunidade. 
Percebi o desejo tão grande de vós pais, leva já vários anos, em terdes um 
bispo vindo de Portugal para crismar os vossos filhos. A isto acresce o facto 
de, devido às mudanças estruturais na vossa diocese, não sabeis quando tal 
voltará a acontecer. Também o meu desejo era muito grande: depois de ter 
crismado na Suíça e em Londres, este era o último crisma na minha agenda, 
precisamente na Alemanha. Não sei se Deus me dará vida e saúde para 
mais, mas para já, sinto ter-se completado um ciclo importante na minha 
missão de quem acompanha as Comunidades de língua portuguesa a nível 
da Conferência episcopal. 
Foi muito bom o nosso jantar, ainda na sexta feira. Sinto que o ambiente se 
foi "descomplicando" e, ao longo do jantar, foi naturalmente acontecendo 
aquilo que nós, portugueses, melhor sabemos fazer: tornarmo-nos 
rapidamente uma família, que o redor da mesa tão bem proporciona. 
Desculpem por começar a referir às nossas excelentes cozinheiras e a quem 
tão primorosamente preparou o espaço: envolvente, acolhedor e familiar. 
Tão necessário para ter decorrido tudo como decorreu. Aprendi muito, 
escutando-vos: as vossas lutas pessoais, familiares enquanto Igreja 
imigrante que peregrina na Alemanha, a forma como procurais alimentar 
na fé os vossos filhos e netos, com empenho e resiliência, a forma como 
procurais manter vivas as vossas Comunidade com extremo esmero na 
liturgia, particularmente no canto e na ornamentação dos espaços 



Comunidade Cristã Novembro – Dezembro 2022 

 

sagrados, o empenho tão sério numa boa e bem preparada catequese. 
Tudo isto pude constatar, principalmente no sábado de manhã, quando 
visitei três das igrejas onde celebrais e pude sempre constatar o mesmo 
aprumo e cuidado. 
 
O Crisma dos 24 jovens na tarde de sábado foi, naturalmente, o momento 
máximo de toda esta visita. Tudo preparado com tanto cuidado, dos 
pormenores da celebração, do coro tão bem desempenhado nas vozes e 
instrumentos, nos acólitos. Em tudo isto se viu o envolvimento da 
Comunidade por igual e do seu Capelão. Até porque não o sei fazer de 
outro modo, procurei falar a cada um, olhos nos olhos, coração no coração, 
com uma palavra personalizada, rezando no meu íntimo para que o Fogo do 
Espírito reacendesse aquela centelha de Vida que o Batismo neles acendeu. 
Quis muito que nesse dia eles reconhecessem tudo o que fizestes por eles, 
não apenas preparando a festa, certamente magnífica que lhes preparastes 
com tanto amor mas, acima de tudo, o grande Dom que, sem vós, não 
teriam recebido: o Batismo. Espero que esta palavra da parte deles vos 
tenha chegado. 
 
Vou evitar referir nomes em particular pois iria deixar certamente muitos 
no esquecimento, o que seria uma injustiça. Mas não posso aqui deixar de 
referir os excelentes catequistas que prepararam os vossos filhos: a Gorete 
e o Rafael que prepararam com tanto amor e esmero cada encontro e a 
própria celebração.  
 
Ao padre Carlos Figueiredo, com quem mantive muitas conversas 
telefónicas, mas só agora conheci pessoalmente, uma palavra muito grata e 
fraterna. Admirei muito a sua simplicidade de quem caminha com o Povo 
que lhe foi confiado com toda a simplicidade e entrega: um verdadeiro 
Pastor. Caminhai sempre em comunhão com ele, não apenas como 
responsável pela comunidade mas como aquilo que ele é 
sacramentalmente para vós: Cristo que se vos dá em alimento, por quem 
recebemos a graça do Perdão, que vos conduz às fontes da Vida, que vos 
fortalece na doença com o Óleo Santo, que vos conforta na hora toda dor e 
da morte. Não por ser o padre Carlos, mas porque as suas mãos foram 
ungidas para realizar as obras de Cristo. 
 
Um abraço amigo em Cristo 
+ Daniel Henriques 
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à procura da palavra 
 

 
 
 
Dai-nos Senhor a Paz 
 
Dai-nos Senhor a paz que vos pedimos 
A paz sem vencedor e sem vencidos 
Que o tempo que nos deste seja um novo 
Recomeço de esperança e de justiça. 
Dai-nos Senhor a paz que vos pedimos 
 
A paz sem vencedor e sem vencidos 
 
Erguei o nosso ser à transparência 
Para podermos ler melhor a vida 
Para entendermos vosso mandamento 
Para que venha a nós o vosso reino 
Dai-nos Senhor a paz que vos pedimos 
 
A paz sem vencedor e sem vencidos 
 
Fazei Senhor que a paz seja de todos 
Dai-nos a paz que nasce da verdade 
Dai-nos a paz que nasce da justiça 
Dai-nos a paz chamada liberdade 
Dai-nos Senhor paz que vos pedimos 
 
A paz sem vencedor e sem vencidos 
 

Sophia de Mello Breyner 
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Disseram-me que o Natal … 

"Disseram-me que o Natal deu à luz o direito de nascer,  
mas eu vejo tantos que dão às trevas o direito de matar. 
 
Disseram-me que o Natal era uma criança,  
mas eu vejo que para muitos, é um velho: o pai Natal dos brinquedos. 
 
Disseram-me que o Natal fez aliança entre dois mundos: O mundo de Deus 
e o mundo dos homens, 
Mas eu vejo ao meu lado um "terceiro mundo", sem Deus e quase sem 
homens.  
 
Disseram-me que o Natal era a festa da família,  
mas eu vejo muitas pessoas sem família e tantas famílias sem natal. 
 
Disseram-me que o Natal era a paz entre os homens de boa vontade,  
mas eu vejo que da boa vontade só resta "se queres a paz, prepara a 
guerra".  
 
Disseram-me que o Natal era o dia mais feliz das crianças,  
Mas eu vejo muitas crianças com fome no dia de Natal.  
 
Disseram-me que o Natal era o dia da fraternidade universal,  
Mas eu vejo pessoas a odiarem-se no dia de Natal.  
 
Disseram-me que o Natal proibiu o sol de se apagar,  
mas eu vejo homens que proíbem a noite de amanhecer."  

Disseram-me muito sobre o Natal, a verdade pede de vós gestos mais do 
que palavras. E a chave para a verdade nunca deixou de ser o amor. Por 
alguma razão, no Natal de cada ano aparece-me Deus de palmo e meio.  
Deus que nos diz: "procurai-me entre O que é pequeno e simples, e aí me 
achareis."  

(autor desconhecido) 
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A todos os nossos leitores 
e a toda a comunidade  

desejamos 
uma boa caminhada  

de Advento 
um santo e feliz Natal 

e  
um ano novo 2023 
cheio de confiança 

de alegria 
e de paz 
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