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Celebrar a fé  

 

Plano das missas nas nossas comunidades para este mês: 

 

Janeiro 2021 

 

 17.01. Terceiro domingo  -   2º  Domingo Tempo Comum B 

 Offenbach: 9:30 h  Harheim: 11:30  h    Kelsterbach: 16:00 h 

 

24.01. Quarto domingo  – 3º  Domingo Tempo Comum B 

Domingo da integração. Somos convidados a participar nas 

eucaristias das paróquias onde vivemos. 

 

31.01. Quinto domingo  -   4º  Domingo Tempo Comum B 

 Offenbach: 9:30 h  Harheim: 11:30  h     
 

Fevereiro 2021 
 

07.02. Primeiro domingo – 5º Domingo Tempo Comum B 

 Offenbach: 9:30 h  Harheim: 11:30  h    
 

   14.02. Segundo domingo – 6º Domingo Tempo Comum B 

   Offenbach: 9:30 h  Harheim: 12:30  h   
   

21.02. Terceiro domingo -  1º domingo da Quaresma B 

 Offenbach: 9:30 h  Harheim: 11:30  h    Kelsterbach: 16:00 h 
  

28.02. Quarto domingo – 2º domingo da Quaresma B 

Domingo da integração. Somos convidados a participar nas 

eucaristias das paróquias onde vivemos. 

 

Endereço das igrejas : 
 

> Igreja de Ober-Eschbach: An der Leimenkaut 5 – 61352 Ober-Eschbach 

> Igreja de Harheim: Philip-Schnell-Str. 65 – 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  

 

Imagem da capa: Carlos Figueiredo 



TOME NOTA 
 

 

 

 

Atenção 
à alteração do 
horário das 
missas em 
Ober-Eschbach/ 
Harheim  

Para já, a missa é 
sempre em 
Harheim, aos 1º, 
2º, 3º e 5º 
domingo do mês. 
Hora:  11:30 h, 
excepto aos 2ºs 
domingos do 
mês que é às 
12:30 h.  

Se puder, 
inscreva-se 
antes! 

 

 

 

 

este mês 

 
Um novo ano começou, mas em muitos aspectos, 

parece que tudo continua na mesma. A situação criada 
pela pandemia está longe de ser resolvida e assim a 
vida da nossa comunidade continua extremamente 

condicionada e reduzida. Uma olhadela à nossa página 
4 diz tudo: não temos encontros de catequese, não 

temos reuniões de grupos, não temos as nossas festas 
e convívios. É o nosso contributo para a prevenção 
sanitária. Fazemo-lo conscientemente, seguindo as 

instruções dos responsáveis diocesanos e das 
autoridades políticas. 

 
No entanto, a comunidade está viva e queríamos 
chamar a atenção para aquilo que é possível e se 

mantém, e não é pouco: continuamos a encontrar-nos 
para celebrar a missa de todos os domingos em todas 

as comunidades. Temos à disposição, no conjunto, 
Igrejas grandes, espaçosas, que nos permitem estar lá 

mantendo todas as condições de segurança.  
Entendemos os receios, mas repetimos o apelo: 

podem vir! O risco nas nossas igrejas é seguramente 
menor que uma ida ao supermercado... 

 
Além disso, temos à disposição os meios de 

comunicação que já conhece: este boletim, que 
gostaríamos de fazer chegar a todos os que o 

desejarem (mesmo pelo correio); a nossa página na 
internet (www.portugiesische-gemeinde.de) e no 

facebook (comunidadecatolica.offenbach). E, se 
desejar mais - leituras, orações, informações, conversa 

ao telefone... -  não deixe de nos contactar! 
O nosso escritório continua aberto no horário 

conhecido (p. 4) para encontros pessoais. Contacte 
antes pelo telefone e venha! 

Entretanto, esperamos e rezamos por dias melhores!  
 

 

http://www.portugiesische-gemeinde.de/


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

 

 
Grupos e actividades 
Para já, continuamos sem actividades de grupos na missão, devido às 
medidas de prevenção sanitária.   
 

Gestos  de solidariedade  
COLECTA PARA A ADVENIAT 
No Natal realizámos na nossa comunidade a colecta para a Adveniat.  
Juntámos 622,24 €, distribuídos pelas diferentes comunidades do seguinte 
modo: 
- Harheim/Nieder-Eschbach: 351,97 €; Kelsterbach: 53,07 €; Offenbach: 
132,20 €. Crianças da catequese de Harheim com venda de postais: 85,00 € 
A todos o nosso obrigado em nome de todos os que são apoiados pela 
Adveniat nas comunidades da América Central e do Sul. 
 
COLECTA DOS REIS 
No domingo 03.01.2021, juntámos a nossa oferta à dos “Sternsinger”, que 
de porta em porta cantam os reis e apelam à solidariedade. 
Juntámos 173,70 €. distribuídos pelas diferentes comunidades do seguinte 
modo: Offenbach: 35,00 €; Harheim: 138,70 € 
A todos o nosso OBRIGADO !  
 

 

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: 
*   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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“Fratelli Tutti” 
Despertar um anseio  
mundial de fraternidade 

Seguindo os passos  de Francisco de Assis 

O título da mais recente encíclica do Papa foi inspirado por S. Francisco de 
Assis, o “irmão universal que tratava a todos por “irmãos e irmãs”. Uma 
“irmandade” que abrangia todas as criaturas e não só o ser humano. A 
encíclica foi assinada e dada a conhecer a 3 de outubro 2020, nas vésperas 
da festa de S. Francisco. Para tal, o Papa deslocou-se a Assis.  Uma viagem 
cheia de simbolismo para este papa que no momento da sua eleição 
adoptou o nome do santo de Assis. O nome é sempre um programa, um 
ideal, e este papa tem procurado ser-lhe fiel. Já na ancíclica anterior, 
intitulada “Laudato Si”, o papa se colocava à sombra de Francisco de Assis.  

Na preparação desta nova encíclica, mais um gesto simbólico:  tal como 
Francisco no seu tempo se foi encontrar com o sultão do Egipto, também 
Francisco, o Papa, foi encontrar-se agora com o Grande Imã Ahmad Al-
Tayyeb, em Abu Dhabi, “para lembrar que Deus criou todos os seres 
humanos iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade, e os chamou a 
conviver entre si como irmãos” (5). O apelo que na altura ambos dirigiram à 
humanidade vem em boa parte repetido no final da encíclica. 

“Fratelli Tutti”  tem por tema e perspectiva a “dimensão universal do amor 
fraterno,  na sua abertura a todos” (6).  Pretende dirigir-se a todos homens 
e mulheres, não só aos cristãos e cristãs. 

E a pandemia actual veio mostrar como esta reflexão é oportuna e 
sobretudo como é urgente a prática da solidariedade a nivel universal: 
“Desejo ardentemente que, neste tempo que nos cabe viver, reconhecendo 
a dignidade de cada pessoa humana, possamos fazer renascer, entre todos, 
um anseio mundial de fraternidade”, escreve o Papa  (8).     É o que a 
encíclica pretende: criar este anseio! 
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“Fratelli Tutti” 
De uma imagem sombria do 
mundo a um horizonte de 
esperança   

Olhar o mundo como ele é...  
mundo mais fechado do que parece 

Na análise da situação do mundo actual, que o papa caracteriza como um 
“mundo fechado” e cheio de sombras (título do capítulo 1),  fala-se de um 
retrocesso em relação aos sonhos que o mundo já cultivou sobre a 
fraternidade universal. Estamos numa fase involutiva. Parece que, no que 
respeita ao sonho e à concretização da fraternidade universal, andámos 
para trás: “a história dá sinais de regressão” (11). 

Alguns sintomas deste retrocesso apontados na encíclica: 
- Ressurgem os nacionalismos egoistas (11) e a abertura mundial reduziu-se 
à dimensão económica e financeira (12). “Esta cultura unifica o mundo, mas 
divide as pessoas e as nações, porque a sociedade cada vez mais 
globalizada torna-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos” (12);  
- o individualismo ocupa hoje o lugar das grandes visões históricas.  Palavras 
como “democracia, liberdade e justiça são esvaziadas de conteúdo (14). 
Parece que estamos num mundo sem projecto, sem projecto universal. 
“Hoje, um projeto com grandes objetivos para o desenvolvimento de toda a 
humanidade soa como um delírio” (16), e até os direitos ditos “universais” 
não são tão universais como isso: “Muitas vezes constata-se que, de facto, 
os direitos humanos não são iguais para todos” (22).  
- Fenómenos como a discriminação (da mulher, por exemplo),  a 
escravatura, a negação da dignidade no trato dos estrangeiros que chegam 
às nossas fronteiras, as guerras, os atentados, as perseguições por motivos 
raciais ou religiosos e tantas afrontas contra a dignidade humana, o ódio 
espalhado pelos novos meios de comunicação social, as agressividades 
sociais de todo o tipo, a intolerância, são a prova de que os direitos 
humanos universais continuam a não ser para todos de igual forma. 
 
Nesta análise da situação, a encíclica denuncia também o facto de a 
informação possíbilitada pelas novas tecnologias não ajudar ao diálogo nem 
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à construção de sociedades baseadas na verdade: “A acumulação 
esmagadora de informações que nos inundam, não significa maior 
sabedoria. ... não se amadurece no encontro com a verdade” (  ). O mundo 
virtual não é o que parece. Até a liberdade pode ser uma ilusão, alerta a 
encíclica. 
“Assim, a liberdade transforma-se numa ilusão que nos vendem.... O 
problema é que um caminho de fraternidade, local e universal, só pode ser 
percorrido por espíritos livres e dispostos a encontros reais” (50). 
 
Depois desta imagem sombria do nosso mundo (que ocupa o primeiro 
capítulo), o Papa propõe-se animar a esperança e dar uma mensagem que 
ajude a reavivar o sonho da fraternidade. “Convido à esperança que «nos 
fala duma realidade que está enraizada no mais fundo do ser humano, 
independentemente das circunstâncias concretas e dos condicionamentos 
históricos em que vive” (55). 

 

“Fratelli Tutti” 
Colocar os olhos  
na figura do Bom Samaritano 
(cap II) 

Uma parábola provocante   

Antes de passar à formulação de propostas para este mundo, o Papa 
propõe uma reflexão ética a partir da conhecida parábola do “Bom 
Samaritano”. Com a ajuda, com os impulsos sugestivos dados por este texto 
bíblico procura-se encontrar critérios de avaliação, que nos permitam 
tomar posição e discernir.  É este o segundo passo do conhecido método 
“ver – julgar – agir”,  que, no fundo, estrutura a encíclia “Fratelli Tuti”.  
A parábola de Jesus permite ao Papa fazer toda uma reflexão sobre o 
mandamento do amor ao próximo na Bíblia. Se o próximo era, no começo, 
os membros do mesmo povo, a abertura aos outros povos, de um lado, e a 
experiência de Israel como povo estrangeiro (no Egipto), alargam este 
mandamento e universalizam-no. Eis algumas afirmações deste segundo 
capítulo: 
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“Esta parábola é um ícone iluminador, capaz de manifestar a opção 
fundamental que precisamos de tomar para reconstruir este mundo que 
nos está a peito. Diante de tanta dor, à vista de tantas feridas, a única via de 
saída é ser como o bom samaritano” (67) 

“Hoje, há cada vez mais feridos. A inclusão ou exclusão da pessoa que sofre 
na margem da estrada define todos os projetos económicos, políticos, 
sociais e religiosos. Dia a dia enfrentamos a opção de ser bons samaritanos 
ou viandantes indiferentes que passam ao largo” (69) 

“A proposta é fazer-se presente a quem precisa de ajuda, 
independentemente de fazer parte ou não do próprio círculo de pertença. 
Neste caso, o samaritano foi quem se fez próximo do judeu ferido. Para se 
tornar próximo e presente, ultrapassou todas as barreiras culturais e 
históricas. A conclusão de Jesus é um pedido: «Vai e faz tu também o 
mesmo» (Lc 10, 37). Por outras palavras, desafia-nos a deixar de lado toda a 
diferença e, em presença do sofrimento, fazer-nos vizinhos a quem quer 
que seja. Assim, já não digo que tenho «próximos» a quem devo ajudar, 
mas que me sinto chamado a tornar-me eu um próximo dos outros.”  (81) 

                                                                                                                         Jn 

 

“Fratelli Tutti” 
Um mundo diferente 
é necessário 
(cap III) 

 

Pensar e gerar um mundo aberto  

O ser humano está feito para encontrar sua plenitude no “sincero dom de si 
mesmo” aos outros. Isso explica por que ”ninguém pode experimentar o 
valor de viver sem rostos concretos a quem amar” . Não há vida quando se 
tem a pretensão de pertencer apenas a si mesmo e de viver como ilhas: 
nestas atitudes prevalece a morte (87).  

Cada um de nós é chamado a “sair de si mesmo” para encontrar nos outros 
“uma existência mais plena”, dando-nos a capacidade de abrir-nos ao 
próximo de acordo com o dinamismo da caridade que nos faz aspirar a uma 
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“realização universal”. Aqui há um grande apelo à vivência da fraternidade 
universal, onde o amor reclama uma maior capacidade de acolher os 
outros. (89) 
O Papa Francisco também usa o exemplo da hospitalidade como modo de 
abertura e de encontro ao outro. Ao citar como exemplo os povos do 
deserto e vida dos beneditinos, ele diz que mesmo com uma vida isolada ou 
com uma espiritualidade do silêncio, estas experiências “conseguiam 
desenvolver uma generosa capacidade de acolhimento de peregrinos que 
por ali passavam, dando assim um sinal exemplar do dever sagrado da 
hospitalidade”. (90) 
 
O valor único do amor. 
Para Francisco, “a estrutura espiritual de uma vida humana é medida pelo 
amor” (92).  “Todos os crentes devem reconhecer isto: em primeiro lugar 
está o amor, o amor nunca deve ser colocado em risco, o maior perigo é 
não amar”. (1Cor 13,1-13).  “O amor do outro, por ser quem é, impele-nos a 
procurar o melhor para sua vida. Só cultivando essa forma de nos 
relacionarmos é que tornaremos possível aquela amizade social que não 
exclui ninguém e a fraternidade aberta a todos.” (94). 
  
 
O amor universal que promove as pessoas 
“Todo o ser humano tem o direito de viver com a dignidade e desenvolver-
se integralmente, e nenhum país lhe pode negar este direito fundamental”. 
“Quando não se salvaguarda este princípio elementar, não há futuro para a 
fraternidade nem para a sobrevivência da Humanidade.” (107) 
 
Por fim, o grande apelo à fraternidade universal feito pelo Papa Francisco 
deve nos levar ao compromisso de apoiar e promover os valores de um 
desenvolvimento que respeite a vida humana e o ser humano de maneira 
integral, numa sociedade aberta que integra a todos; devem nos empenhar 
na luta contra as causas da pobreza estrutural que leva a desigualdade 
entre irmãos; deve nos comprometer com um amor pelo outro que vá além 
das fronteiras... e garantir por amor ao próximo, que ninguém fique 
excluído.                                                                                     CF 
______________________________________________________________ 
No próximo número da Comunidade Cristã – março / abril, quaresma – 
faremos o resumo dos restantes capítulos da encíclica “Fratelli Tutti”. 
O texto completo pode ler-se em https:// w2.vatican.va  
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à procura da palavra 

   

 procura da palavra 

   
 
fraternidade * 
 
 
Só segue a Cristo 
quem serve o seu irmão. 
 
Ninguém é Luz  
sem o amor que o ilumina.  
 
Quem nos irmãos 
descobre o invisível. 
 
Ninguém consola 
se também não sofrer. 
 
Ninguém testemunha 
sem viver da Palavra. 
 
Só se perdendo  
se ganha o dom de Deus. 
 
Ninguém é eterno 
se nunca for ferido. 
 
 
 
 
 

Ninguém perdoa  
sem ver sua fraqueza. 
 
Quem se abandone  
nas mãos do trespassado. 
 
Ninguém partilha  
se todo se não se deu. 
 
Ninguém dirá  
a loucura da Palavra. 
 
Se não se entrega  
ele próprio até ao fim. 
 
Ninguém é semente  
sem ser semeador. 
 
Não há colheita  
sem tempo de silêncios. 
 
O mensageiro  
se torna o grão que morre. 

 
 

 

Frei Filipe Rodrigues O.P. 
Hino para a liturgia 
 
(* título nosso) 
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Rir  

faz bem 

 

 

 

 

Um caracol ia a atravessar a 
estrada e foi atropelado por uma 
tartaruga. 
Quando acordou nas urgências do 
hospital perguntaram-lhe o que é 
que lhe tinha acontecido: 
- Como é que quer que eu 
saiba?!?!? Foi tudo tão 
depressa!!!!!  

Um homem cortava a relva 
calmamente quando a sua vizinha 
loira caminhou até à caixa de 
correio, abriu-a, fechou-a com 
força e voltou furiosa para casa. 
O homem continuou a aparar a 
relva quando de repente, a loira 
voltou. 
Ela caminhou a bufar até à caixa 
de correio, abriu, fechou, deu um 
soco na caixa e voltou para casa 
com cara de furiosa. 
Poucos minutos passaram 
quando ela aparece novamente. 
Com o andar impaciente, abre a 
caixa de correio, bate na caixa, 

grita e volta para casa a resmun-
gar.  
O homem, já bastante curioso 
com a situação, pergunta: 
– Algum problema ?????? 
Ao que ela responde: 
– Problema é pouco!!!!! Aquele 
computador estúpido não pára 
de dizer que a minha caixa de 
correio está cheia!!! 

Um comandante, achando que os 
seus subordinados não estavam a 
respeitar a sua liderança, resol-
veu colocar a seguinte placa na 
porta do seu gabinete, logo que 
chegou pela manhã: 
- "Aqui quem manda sou eu!” 
Ao voltar de uma reunião, 
encontrou o seguinte bilhete 
junto à placa: 
- "Sua esposa ligou e disse para o 
senhor levar a placa dela de volta 
para casa.” 

Um doido estava no hospício, 
escrevendo uma carta, quando o 
médico chegou, viu e pensou: 
"Poxa, esse cara deve estar 
bom.Tá até escrevendo carta". Aí 
ele chegou pro doido e pergun-
tou: 
- Pra quem é essa carta? 
- Ah é pra mim mesmo, doutor, 
eu nunca recebo cartas de 
ninguém. 
- E o que esta escrito nela? 
- Como é que eu vou saber, ainda 
não recebi!!! 
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Senhor e Pai da humanidade, 
que criastes todos os seres humanos  
com a mesma dignidade, 
infundi nos nossos corações um espírito fraterno. 
Inspirai-nos o sonho de um novo encontro,  
de diálogo, de justiça e de paz. 
 
Estimulai-nos a criar sociedades  
mais sadias e um mundo mais digno, 
sem fome, sem pobreza, sem violência,  
sem guerras. 

Que o nosso coração se abra 
a todos os povos e nações da terra, 
para reconhecer o bem e a beleza 
que semeastes em cada um deles, 
para estabelecer laços de unidade,  
de projetos comuns, 
de esperanças compartilhadas. Amen. 
       
       Papa Francisco, “Fratelli Tutti” 

 

 
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 

http://www.portugiesische-gemeinde.de/

