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Celebrar a fé
Plano das missas nas nossas comunidades:
Dezembro 2016
04.12. Primeiro domingo I 2º do Advento A
Missa em Ober-Eschbach: 12:00 h I Offenbach: 15:00 h
Lollar: 17:30 h
11.12. Segundo domingo I 3º do Advento A
Missa em Ober-Eschbach: 12:00 h I Offenbach: 15:00 h
18.12. Terceiro domingo. I 4º do Advento A
Missa em Harheim: 12:00 h
I Offenbach: 15:00 h
Kelsterbach: 16:45 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 Harheim, 12:00 h
Janeiro 2017
08.01. Segundo domingo I Festa do Batismo do Senhor A
Missa em Ober-Eschbach: 12:00 h I Offenbach: 15:00 h
Lollar: 17:30 h
15.01. Terceiro domingo I II Domingo Tempo Comum A
Missa em Harheim: 12:00 h I Offenbach: 15:00 h
Kelsterbach: 16:45 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

este mê
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este mês
TOME NOTA
das seguintes datas

09 de Dezembro
Serão de fados
em Offenbach
no nosso centro
comunitário
com a fadista
ISA DE CASTRO

ADVENTO e NATAL
Publicamos neste número a programação das
actividades das nossas comunidades referente ao
tempo de advento e de natal. Mas falamos de dois
tempos distintos, cada um com a sua dinâmica e
espiritualidade próprias. Acontece que muitas vezes,
também nas nossas comunidades, o advento é
“absorvido” (no tempo que ocupa e nas
preocupações) pelos preparativos de natal ou
mesmo por jantares e festas que a partir de finais de
novembro já se passam a designar por “festas de
natal”. Canta-se o “noite feliz”, trocam-se prendas e
come-se e bebe-se com decoração de natal em pano
de fundo... É pena para o Advento, que é mais que
um tempo pre-natalício e muito menos se pode
reduzir aos preparativos e às compras para o natal.
Advento é uma dimensão espiritual da vida do
cristão, que nos lembra esta atitude de viver a
preparar-nos para acolher Aquele-que- Vem,
endireitar os seus caminhos nos caminhos tortuosos
do mundo, sabendo que o Reino de Deus já está no
meio de nós, mas ainda não na sua plenitude.
Vigilantes e atentos, acompanhamos os sinais da
presença de Deus na nossa vida e no nosso mundo.
Damos mais tempo à oração (abertura a Deus), à
escuta da Sua Palavra, mais atenção aos outros, sem
esquecer um olhar profético sobre o mundo e seus
acontecimentos. Tudo isso é advento.Sem negar o
Advento, o Natal convida-nos à alegria de acreditar
que Deus para se mostrar perto de nós veio habitar
no meio de nós. E, como as pessoas que
encontravam Jesus, ouviam a sua boa nova e viam
as “maravilhas” que ele fazia, dizemos:
verdadeiramente o Reino de Deus chegou! Haja paz,
justiça e alegria para todos os povos da Terra!

Comunidade Cristã Dezembro 2016

A nossa comunidade
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR

30.11. - Quarta – Leitura da Bíblia no Advento em Offenbach no
Centro Comunitário, 19:00 h.

Dezembro 2016
01 Quinta – Oração à maneira de Taizé, às 19:00 h. em S. Paulo.
02 Sexta – Encontro de leitura da Bíblia no Advento, Harheim, 20 h.
03 Sábado – Encontro de crianças em idade escolar em Offenbach
às 15:00 h
04 Domingo - Encontro de advento dos casais mais jovens em
Offenbach 9:30 h
07 Quarta – Leitura da Bíblia no Advento em Offenbach no Centro
Comunitário, 19:00 h.
08 Quinta – Oração à maneira de Taizé, às 19:00 h. em S. Paulo.
09 Sexta – Serão de fados em Offenbach, Centro Comunitário ás
20:00 h
10 Sábado – Encontro de leitura da Bíblia no Advento em Harheim,
às 17:30 (a seguir ao ensaio do coro)
11 Domingo – 9:30 h Encontro de advento dos casais mais jovens
em Offenbach
- Convívio de advento para toda a comunidade no Centro
Comunitário em Offenbach, a seguir à missa das 15:00 h
14 Quarta - Leitura da Bíblia no Advento, em Offenbach, no Centro
Comunitário, às 19:00 h.
15 Quinta - Oração à maneira de Taizé, às 19 h. em S. Paulo.
16 Sexta - Encontro de leitura da Bíblia no Advento, em Harheim,
20 h
17 Sábado – Conselho Paroquial 18:30 h
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18 Domingo – Encontro de advento dos casais mais jovens em
Offenbach 9:30 h
- Encontro para as crianças em idade escolar, em Harheim,
às 10:00 h (com pequeno almoço)
21 Quarta - Leitura da Bíblia no Advento, em Offenbach, no Centro
Comunitário, às 19:00 h.
24 Sábado – Noite de Natal – Missa em Kelsterbach 17:30 h (St
Markus) e Offenbach, 19:15 h (St Paul).
25 Domingo – Dia de Natal – Missa em Harheim (12:00 h.)
Janeiro 2017
01 Domingo : não há missa em língua portuguesa em nenhuma
comunidade.
08 Domingo – Missa em Ober-eschbach (12:00), Offenbach (15:00)
e Lollar (17.30)
12 Quinta – Encontro de acólitos em Offenbach (para todas as
comunidades), 10:30 – 16:00 h

DE NATAL 2012 PARA A ADVENIAT
COLECTA DE NATAL 2016
ADVENIAT
No quarto domingo do Advento (18.12.)
e no dia de Natal, vamos realizar em
todas as Comunidades a nossa colecta de
solidariedade a favor da Adveniat .
Sob o tema Criação ameaçada – Povos
ameaçados!, a Adveniat chama a
atenção para as consequências das
alterações climáticas no nosso planeta
sobre a vida dos povos indígenas, do
Brasil, mas não só, que mais dependem
do seu meio ambiente
Os católicos na Alemanha são convidados
a uma partilha solidária.
Vamos
também
generosidade!
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participar

com

Pessoas
e factos

instalações (tem sede na Gelbes
Haus /”casa amarela”) e
partilhamos o pátio em conjunto,
num regime de boa vizinhança.
Num acto solene que teve lugar
nas nossas instalações, esteve
presente o ministro de estado
para os assuntos sociais, Stefan
Grüttner.
- Os nossos parabéns !

* Faleceu a 30.10.2016
Alexandrina Silva Pinho , de 49
anos de idade, membro da nossa
Comunidade de Kelsterbach. Foi
sepultada em Kelsterbach.
A nossa Comunidade lembrou-a
na celebração da eucaristia do
dia 13.11.
As nossas condolências e a nossa
comunhão na oração com a
família Pinho.

* Contagem da prática dominical
em Novembro 2016
Como todos os anos, fizemos a
contagem das pessoas que
participaram nas Eucaristias.
Resultados das comunidades:
- Lollar (06.11.): 22 pessoas
- Offenbach (13.11.): 39 pessoas
- Kelsterbach (13.11.): 42 pessoas
- harheim (20.11.): 90 pessoas

* 10 Anos “Initiative Arbeit” na
“Casa Amarela” (Gelbes Haus),
Offenbach. No passado dia 18 de
novembro, esta instituição da
Diocese de Mainz, completou 10
anos de existência. Somos
vizinhos em termos de

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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Procure viver o Advento de uma maneira mais intensa:
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 nesta caminhada de Advento.
Na escuta da palavra de Deus: procure participar nos encontros de
leitura da Bíblia em comunidade (ver a agenda para este mês na p. 4);
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. Para a celebração do sacramento da reconciliação,
propomos em uma celebração penitencial introduzida na missa do quarto
domingo do Advento. Nesse dia, haverá um tempo para confissões em
Harheim, antes da missa. Para outras comunidades, 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 quarto domingo de
Advento e no dia de Natal.

Grupos regulares, com encontros a ritmo semanal:
Segundas-feiras: Grupo coral NOVA TERRA, Offenbach, às 20:30 h
Curso de alemão às 18:30 h
Terças-feiras: “Caminhar – meditar” às 08:30 h
Quartas-feiras Curso de alemão às 18:30 h
Quintas-feiras: Tardes de convívio dos "Reformados", a partir das 15:30 h
Sextas-feiras: Rancho Folclórico da Missão de Offenbach, a partir das 20 h
Sábados:
Grupo Coral Juvenil “Asas de Vidro” às 14:45 h
Grupo Coral em Harheim às 16:30 h
Catequese para a primeira comunhão Harheim às 17:30 h
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Tema

Advento: da expectativa à esperança.
Recentemente, as dioceses da Amazónia denunciaram a
destruição das condições de vida naquela região tão
importante para o clima da Terra. Fizeram-no na sua
qualidade de pessoas de Igreja, que é sempre profética.

O Reino
de Deus
está
no meio
de nós!

O papel do profeta é, acima de tudo,denunciar o que está
errado e apontar, através do anúncio, possibilidades de
saída para situações difíceis. Uma grande parte da Bíblia foi
escrita a partir do século VIII a.C e se prolongou por vários
séculos. Neste longo período, o povo de Deus viveu a maior
parte da sua história sob a dominação de grandes impérios:
assírio, babilônico, persa, grego e romano. E grande parte
dos escritos bíblicos nasceram como resultado do anseio
deste povo por liberdade e vida. E Deus, solidário e atento,
sempre esteve ao lado do povo quando o sofrimento e o
clamor por liberdade ecoaram aos céus e nunca o deixou
abandonado sem alguém que fosse capaz de manter a fé e
a esperança por dias melhores. E um homem de Deus que
se destaca no meio desta realidade e que lembramos muito
neste tempo do Advento é o Profeta Isaias. Os textos
selecionados para primeira leitura no tempo do Advento
deste ano litúrgico são extraídos do livro deste profeta. E
Isaías é conhecido como profeta da esperança.
Para Isaías, o rei por excelência é David, que exerceu seu
reinado com justiça para todo o povo. Todos outros reis
que sucederam a David, se afastaram de Deus e do povo,
por isso atraíram a ira divina manifestada através da
submissão e escravidão do povo de Deus a povos
estrangeiros. O profeta não acreditava nas alianças políticas
que os líderes do povo faziam com os impérios da época,
pois estas alianças só traziam consequências terríveis e
prejuízos para o povo, especialmente os mais pobres. Era
um tempo de medo e incertezas, de injustiças e guerras.
Mas o profeta apontava para um futuro diferente, sem a
dominação dos grandes sobre os pequenos, um futuro
onde o próprio Deus seria ouvido pelo seu povo e então
Deus assumiria o seu reinado, fazendo a redenção da
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humanidade. Por isso seu anúncio profético é também cheio
de esperança na vinda do Messias, à maneira do rei David,
porque David foi um rei considerado bom, protegeu e
defendeu o povo. Diante das atitudes injustas das lideranças,
o profeta é convocado por Deus para denunciar as atitudes
erradas dos que estavam no poder mostrando seus crimes e
exigindo conversão, mas, por outro lado, o profeta foi
prudente em mostrar que o julgamento de Deus não se dá
através de seu poder arbitrário, mas através da justiça. E
essa maneira de agir de Deus é descrita com promessas de
restauração do povo e de Jerusalém; promessa da vinda do
Messias e da salvação para todos os povos e, com isso, a
humanidade reconhecendo e assumindo o compromisso com
seu Deus.Para os cristãos, o profeta Isaías aponta para Jesus,
como o Messias enviado do Pai, o Emanuel prometido aos
povos da Antiga Aliança. A Paz e a segurança messiânica
encontram plena realização em Jesus de Nazaré,
descendente de Davi: “pois bem, o próprio Senhor vos dará
um sinal. Eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho e
lhe porá o nome de Emanuel”(Is.7,14).Quando Jesus assume
publicamente sua missão, ele usa um trecho do profeta Isaias
para aplicar a si: “Eu, o Senhor, te chamei pra a justiça e te
tomei pela mão. E te formei e te encarreguei de seres a
aliança do meu povo e a luz das nações, para abrires os olhos
aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros, da masmorra os
que estão na prisão escura (42,6-7). E no tempo do Messias o
povo de Deus não será mais oprimido e Jerusalém será a
verdadeira cidade do Senhor.
Nestes tempos de
expectativas incertas, olhemos para o futuro com esperança,
pois o Reino de Deus está próximo... E todos os cristãos de
hoje, devemos estar conscientes da nossa responsabilidade
de sermos testemunhas da alegria do Evangelho com as
nossas vidas e com o compromisso de denunciar os males e
de anunciar a esperança do reino de Deus: “reino eterno e
universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da
graça, reino da justiça do amor e da paz” (Prefácio: Cristo, rei
do universo).
CF
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O Reino
de Deus
está
no meio
de nós !

Natal : o Reino de Deus está entre nós!

tema

O Reino
de Deus
está
no meio
de nós !

Os evangelhos concordam todos nisto: a primeira grande
manifestação de Jesus ao seu Povo – e, consequentemente, ao
“mundo”, à humanidade – foi o seu anúncio do Reino de Deus.
Quando Jesus começou a pregar, ninguém se perguntava pelas
condições do seu nascimento, assim como não provêm de Jesus as
narrações dos evangelhos da infância de Mateus ou de Lucas. Jesus
não nos falou do seu nascimento em Belém, com todas as lindas
histórias que conhecemos e relembramos nestes dias de Natal. O
primeiro anúncio (Boa Nova) de Jesus era este: o Reino de Deus
chegou!

“Está próximo o Reino dos céus!” , diz Jesus em Mateus (4,17);
“Completou-se o tempo e o Reino de Deus está perto!”
(Marcos 1,16). E o Evangelho de Lucas concretiza a mensagem
do Reino que se manifestava na pessoa de Jesus de Nazaré: O
Espírito do Senhor está sobre Ele e Ele veio para anunciar a
Boa Nova aos pobres, para oferecer a libertação aos cativos,
dar vista aos cegos, convidar para a liberdade os oprimidos...
Era um texto de Isaías sobre a vinda do Messias, que Jesus
leu na sinagoga da sua terra e comentou com estas palavras:
“Cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura que acabais de
ouvir!” (Lucas 4,16-20). Aqui começam os Evangelhos! As
narrações dos “evangelhos da infância” (em Mateus e Lucas)
vieram
depois...
Uma “entrada” de Deus no mundo, nova, diferente,
definitiva, era o que Jesus queria exprimir com o seu anúncio
da chegada do Reino de Deus. E o Povo percebeu isto e
recebeu esta mensagem com a mesma alegria com que nós
hoje festejamos o Natal. Era mesmo Natal: Deus veio habitar
no meio de nós (João 1,14), Deus visitou o seu Povo (Lucas 1,68),
a salvação prometida chegou (Lucas 1,55)! O Evangelho de
Mateus vai mesmo ao ponto de ler e de entender
(interpretar) estes primeiros tempos da pregação de Jesus
na Galileia à luz de uma profecia de Isaías que estamos
habituados a ouvir na noite de Natal: “O povo que andava
nas trevas viu uma grande Luz...” (Mateus 4, 12-16, Is 9.1-2).

Comunidade Cristã Dezembro 2016

É assim que a proclamação das bem-aventuranças é
verdadeira mensagem de “Natal”, um apelo à alegria, um
“cartão de boas festas” do Evangelho de Jesus de Nazaré: “
Felizes os pobres, os que choram, os mansos, os que têm
fome e sede de justiça, os misericordiosos, os construtores de
paz, os perseguidos... porque deles é o Reino dos Céus!”
(Mateus
5,1-12).
Falar do “reinado de Deus” é falar de um mundo onde Deus
orienta a vida das pessoas e dos povos e “governa”; onde a
sua justiça e a sua misericórdia são a nova lei; onde a religião
está em tudo ao serviço das pessoas. O Povo de Israel, a viver
debaixo da ocupação romana e orientado religiosamente por
uma casta de escribas e fariseus que com as suas exigências
para os outros mais oprimiam que aliviavam, compreendia
bem o alcance e a novidade desta pregação de Jesus. Uma
pregação que não era só em palavras, mas que Jesus traduzia
em gestos significativos: a cura dos doentes, a expulsão de
“demónios”, os encontros de acolhimento com os excluídos,
o perdão oferecido aos pecadores... Queremos mais provas de
que
o
Reino
dos
Céus
chegou?!
Sem dúvida: um olhar realista sobre o nosso mundo diz-nos
que a chegada do “Reino” (que nós acreditamos, aconteceu
com Jesus!) parece-se mais com a semente do que com a
colheita, muito mais fermento do que com o pão... (ver
Mateus 13,31). Mas aqui começa o nossso viver o “evangelho”
: deixar que a semente seja acolhida e germine no nosso
coração e no de todas as pessoas e, de natal em natal, vá
transformando o mundo... fazer com que o pão fermentado
pelo evangelho seja partido e partilhado, de modo que o
mundo “sinta a diferença!”... de natal em natal!
São Mateus, o evangelho que nos vai acompanhar ao longo
deste ano eclesial, com as leituras do evangelho nas missas
de domingo, convida-nos a fazer nossa a preocupação de
Jesus e das primeiras comunidades cristãs: procurai primeiro o
Reino de Deus e a sua justiça e tudo o mais vos será dado por
acréscimo”
(Mateus
6,33).
Celebremos o Natal, no acolhimento ao Reino de Deus! jn
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O Reino
de Deus
está
no meio
de nós !

à procura da palavra
Para que venha o Reino ...
Se acreditas que um sorriso é mais forte que uma arma,
Se acreditas no poder de uma mão que se oferece,
Se acreditas que o que reúne os homens é mais importante
que o que os divide,
Se acreditas que ser diferente é uma riqueza e não um perigo,
Se sabes olhar o outro com um pouco de amor,
Se sabes preferir a esperança à desconfiança,
Se pensas que a ti compete dar o primeiro passo, mais que ao outro,
Se o olhar duma criança consegue desarmar-te o coração,
Se consegues alegrar-te com a alegria do teu vizinho,
Se para ti o estrangeiro e um irmão que te é proposto,
Se sabes dar gratuitamente um pouco de tempo, por amor,
Se sabes aceitar que alguém te preste um serviço,.
Se partilhas o teu pão e sabes juntar-lhe um pedaço do teu coração,
Se acreditas que um perdão vai mais longe que uma vingança,
Se sabes cantar a felicidade e a alegria dos outros,
Se sabes aceitar a critica e tirar-lhe o proveito,
sem a afastares nem te defenderes,
Se para ti o outro é em primeiro lugar um irmão,
Se a cólera é para ti uma fraqueza e não uma prova de força,
Se preferes ser prejudicado a causar dano a alguém,
Se acreditas que o amor é a única forma de dissuasão,
Se acreditas que o Reino é possível,
Então o Reino de Deus virá.
Pierre Guilbert
(adaptado)
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Igreja no
mundo

Encerramento do Jubileu:
Fecha-se a Porta Santa, mas
a porta da miseri-córdia
continua sempre aberta...

No passado dia 20.11., terminou oficilamente o Ano Jubilar da Misericórdia. O papa
fechou a porta santa. Para este encerramento, o Papa Francisco publicou ainda
uma carta apostólica (“Misericórdia e Mísera”), convidando-nos a continuar,
enquanto cristãos e à Igreja toda, a continuar nesta espiritualidade da
misericórdia. Aqui reproduzimos um extracto (Texto integral em www.vatican.va/)

Termina o jubileu e fecha-se a Porta Santa. Mas a porta da misericórdia do
nosso coração permanece sempre aberta de par em par. Aprendemos que
Deus Se inclina sobre nós (cf. Os 11, 4), para que também nós possamos
imitá-Lo inclinando-nos sobre os irmãos. A saudade que muitos sentem de
regressar à casa do Pai, que aguarda a sua chegada, é suscitada também
por testemunhas sinceras e generosas da ternura divina. A Porta Santa, que
cruzamos neste Ano Jubilar, introduziu-nos no caminho da caridade, que
somos chamados a percorrer todos os dias com fidelidade e alegria. É a
estrada da misericórdia que torna possível encontrar tantos irmãos e irmãs
que estendem a mão para que alguém a possa agarrar a fim de caminharem
juntos.
Querer estar perto de Cristo exige fazer-se próximo dos irmãos,
porque nada é mais agradável ao Pai do que um sinal concreto de
misericórdia. Por sua própria natureza, a misericórdia torna-se visível e
palpável numa ação concreta e dinâmica. Uma vez que se experimentou a
misericórdia em toda a sua verdade, nunca mais se volta atrás: cresce
continuamente e transforma a vida. É, na verdade, uma nova criação que
faz um coração novo, capaz de amar plenamente, e purifica os olhos para
reconhecerem as necessidades mais ocultas. Como são verdadeiras as
palavras com que a Igreja reza na Vigília Pascal, depois da leitura da
narração da criação: «Senhor nosso Deus, que de modo admirável criastes o
homem e de modo mais admirável o redimistes…»!
(16).
É a hora de dar espaço à imaginação a propósito da misericórdia para dar
vida a muitas obras novas, fruto da graça. A Igreja precisa de narrar hoje
aqueles «muitos outros sinais» que Jesus realizou e que «não estão
escritos» (Jo 20, 30), de modo que sejam expressão eloquente da
fecundidade do amor de Cristo e da comunidade que vive d’Ele. (18)
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Sabores
& saberes
Bolorei
Caseiro
Ingredientes
150 g açúcar; 750 g farinha; 1
fava seca; 30 g fermento de
padeiro; 175 g mistura de frutas
cristalizadas; 250g mistura de
frutos secos; qb raspa de laranja;
qb raspa de limão; 150 g
margarina; 1 c. de sobremesa sal;
4 ovos M; 1 dl vinho do Porto; 1
ovo; 50 g açúcar em pó
Preparação
1. Pique as frutas cristalizadas e
os frutos secos, tendo o cuidado
de deixar de lado alguns para
decorar o bolo. Misture tudo e
deixe a macerar com o vinho do
Porto.
2. Dissolva o fermento de padeiro
em 1 dl de água morna, junte-lhe
uma chávena de farinha, misture
bem, tape com um pano e deixe
levedar em lugar quente durante
15 minutos.
3. Bata a margarina com o açúcar,
as raspas de limão e laranja, junte
os ovos, batendo um a um, e o
fermento.

4. Quando tudo estiver bem
ligado, adicione o resto da farinha
e o sal, amassando até que a
mistura fique elástica e macia.
Junte as frutas e volte a amassar.
5. Molde a massa em forma de
bola, polvilhe-a com farinha e
tape-a com um pano, deixando
levedar durante 3 horas ou até
duplicar de volume.
6. Coloque a massa num tabuleiro
e faça um buraco no meio.
7. Introduza na massa um brinde
à escolha (bem embrulhado em
papel vegetal) e uma fava,
deixando levedar mais 1 hora.
Pré-aqueça o forno a 180º C.
8. Pincele o bolo com a gema de
ovo batida e enfeite toda a
superfície com as restantes frutas
cristalizadas e frutos secos.
9. Espalhe o açúcar em pó em 4
montinhos por cima do bolo e
leve ao forno durante 35 a 45
minutos.
A capa a cores da “comunidade
cristã” é patrocinada por:

Aveirense, Biebererstr. 76
Offenbach
e Heddernheimer Ldstr 24 Frankfurt
Portugal Direkt, Riedhof 1,
Bad-Vilbel 3 / Massenheim

Sound & Light, Gustav Adolf
Str. 14 63069 Offenbach
Tiragem deste mês: 400 ex.
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rir
faz bem
Doente de baixa
Jesus regressa à Terra e entra
num café:
- Olá a todos, eu sou Jesus e
voltei!
- Tás a gozar… – diz logo um dos
presentes.
Repete Jesus:
- É verdade: sou Jesus!
- Então prova isso… – desafia
outro dos presentes.
Um paralítico estava a passar
numa cadeira de rodas, Jesus
põe-lhe a mão no ombro, e o
homem levanta-se e começa a
andar. Sem haver tempo para
reações, um cego que estava a
beber uma cerveja, Jesus toca-lhe
nos olhos e o cego volta a ver
perfeitamente.
Jesus preparava-se para tocar
noutro homem e diz este muito
exaltado:
- Não me toque! Não me toque!
Diz Jesus:
- Porquê? Não te vou fazer mal,
só te quero curar…
E responde o homem:
- Não me toques! Se não, lá se ia
a minha rica baixa de 3 semanas
que só comecei ontem a gozar...

Tábuas da Lei
Uma velhota vai aos CTT enviar
uma encomenda: uma bíblia para
o seu irmão. O funcionário pega
na embalagem e pergunta:
- Há aqui alguma coisa que se
possa quebrar?
Responde a velhota:
- Só se forem as tábuas da lei…
(Dez mandamentos).
Irmãs de Jesus
Duas senhoras de meia idade,
andam de porta em porta a
evangelizar. Momentos depois, a
porta abriu-se e um tipo
pergunta, delicadamente:
- Que desejam as senhoras?
Uma delas responde:
- Nós somos as Irmãs de Jesus e
queremos falar consigo sobre o
Natal que se aproxima.
Interrompe o homem:
- Ah, pois, o natal.. Coisas de
crianças... De qualquer maneira,
quero dar-vos os meus parabéns!
Admiradas, elas perguntam:
- Parabéns?! Porquê?
E ele explica:
- Para serem irmãs de Jesus,
estão muito bem conservadas !
Frase do mês
Vale mais quem Deus ajuda
do quem muito madruga
Sabedoria popular
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Desejamos

um santo e feliz Natal
e um

bom Ano Novo 2017
cheio das bênçãos de Deus
a todos os nossos leitores e leitoras
a todos os amigos
e a toda a
Comunidade de língua portuguesa

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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