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Celebrar a fé  

 

Janeiro 2023 
15.01. Terceiro domingo do mês -   2º  Domingo Tempo Comum A 
 Offenbach: 9:30 h   Harheim: 12:00 h    Kelsterbach: 16:00 h 
 

22.01. Quarto domingo do mês -   3º  Domingo Tempo Comum A 
 Domingo da integração. Somos convidados a participar nas 
eucaristias das paróquias onde vivemos. 

 

29.01. Quinto domingo do mês – 4º Domingo Tempo Comum A 
 Offenbach: 9:30 h     Harheim: 12:00  h    
 

Fevereiro 2023 
05.02. Primeiro domingo do mês  -   5º  Domingo Tempo Comum A 
 Offenbach: 9:30 h    Ober-Eschbach: 12:00 h    Lollar: 16:00 h 
  

   12.02. Segundo domingo do mês – 6º Domingo Tempo Comum A  
   Offenbach: 9:30 h   Ober-Eschbach: 12:00  h   
   

19.02. Terceiro domingo do mês -  7º domingo Tempo Comum A 
 Offenbach: 9:30 h  - Harheim: 12:00  h    Kelsterbach: 16:00 h 
  

26.02. Quarto domingo  do mês – 1º domingo Tempo da Quaresma A 
 Offenbach: 9:30 h  - Harheim: 12:00  h     

 
Março 2023 

05.03. Primeiro domingo do mês  -   2º  domingo  da Quaresma A 
 Offenbach: 9:30 h    Ober-Eschbach: 12:00 h    
  

   12.03. Segundo domingo do mês – 3º domingo da Quaresma A  
   Offenbach: 9:30 h   Ober-Eschbach: 12:00  h   
   

19.03. Terceiro domingo do mês -  4º domingo da Quaresma A 
 Offenbach: 9:30 h  - Harheim: 12:00  h    Kelsterbach: 16:00 h 
 
26.03. Quarto domingo do mês – 5º domingo Tempo da Quaresma A 
 Domingo da integração. Somos convidados a participar nas 
eucaristias das paróquias onde vivemos. 
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Pessoas e factos 
 
* Foi baptizada a seguinte 
criança da nossa comunidade: 
- Eliana Marques Rebelo, filha de 
Ivan dos Santos Rebelo e Sabrina 
Marques Teixeira, a 29.10.2022 
na igreja de St. Jakobus, em 
Harheim. Alegramo-nos com este 
novo membro da nossa 
comunidade! 
 
* Faleceu no dia 1 de Dezembro 
de 2022, em Kelsterbach, na 
Alemanha, aos 76 anos, o Sr.  

JOSÉ ANTUNES DE ALMEIDA 
CARIAS. Ele foi imigrante aqui na 
Alemanha. Nascido em Esmolfe, 
Penalva do Castelo, Portugal, a 30 
de maio de 1946. Ele deixa dois 
filhos e quatros netos. 
Foi empenhado em nossa 
comunidade em Kelsterbach. À 
senhora Célia Carias e a toda a 
sua familia as nossas condolên-
cias e a nossa solidariedade na 
oração! 

 
 
 

GESTOS DE SOLIDARIEDADE 
 
COLECTA PARA A ADVENIAT 
No Natal realizámos na nossa comunidade a colecta para a Adveniat.  
Juntámos 600,93 €, distribuídos pelas diferentes comunidades do seguinte 
modo: - Harheim/Ober-Eschbach/Nieder-Eschbach: 255,76 €; Kelsterbach: 
119,57 €; Offenbach: 108,07 €; Lollar: 117,53 € (dos quais 98 € do oratório 
de Nossa Senhora de Fátima) 
 
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 01.01.2023, juntámos a nossa oferta à dos “Sternsinger”, que 
de porta em porta cantam os reis e apelam à solidariedade. 
Juntámos 80,76 €. distribuídos pelas diferentes comunidades do seguinte 
modo: Offenbach: 23,00 €; Harheim/Ober-Eschbach: 57,76 € 
A todos o nosso OBRIGADO !  
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Vida das Comunidades 
 
Tome nota: 
 26.03 -  Domingo – em Offenbach – Almoço solidário a favor da 
MISEREOR, no nosso centro comunitário, às 13:00 h. Inscreva-se. 
 05.03-  Domingo – dia de retiro para as pessoas empenhadas, 
organizado pelas comunidades de lingua portuguesa da região, no 
Convento Jakobsberg. 
 

Papa emérito Bento XVI 
Faleceu a 31.12.2022 o papa Bento XVI. Eleito papa em 2005,  resignou em 
2013 e vivia desde então recolhido no Vaticano. Foi a sepultar a 5.01.2023 
na basílica de S. Pedro. A Igreja e o mundo despediram-se de um papa com 
uma elevada formação teológica e ao mesmo tempo de uma grande 
simplicidade humana. Deixamos aqui como homenagem um pequeno texto 
tirado da sua primeira encíclica “Deus é amor”:   
 
Nós cremos no amor de Deus — deste modo pode o cristão exprimir a 
opção fundamental da sua vida. Ao início do ser cristão, não há uma decisão 
ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com 
uma Pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo 
decisivo. No seu Evangelho, João tinha expressado este acontecimento com 
as palavras seguintes: « Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu 
Filho único para que todo o que n'Ele crer (...) tenha a vida eterna » (3, 16). 
... Dado que Deus foi o primeiro a amar-nos (cf. 1 Jo 4, 10), agora o amor já 
não é apenas um « mandamento », mas é a resposta ao dom do amor com 
que Deus vem ao nosso encontro. 
                                            Papa Bento XVI, Deus é amor (2005) 

 
 
 
 
 

 
 
 

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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4 ideias para viver a quaresma 2023 
 
 

JEJUM + ABSTINÊNCIA: SINAIS DE LIBERDADE  
Jejuar é comer menos. Fazer abistinência é deixar de consumir um 
determinado produto. Para uns pode ser a abstinência de carne; para 
outros, a abstinência de peixe... para outros, ainda, de tabaco ou de 
álcool.... de televisão...  A atenção pelo meio ambiente pode levar-nos a 
evitar o uso do carro... A nossa diocese faz uma proposta nesta linha: andar 
mais de bicicleta ou em trasnportes públicos faz bem à saúde e ao meio 
ambiente („Autofasten“) 
 

ORAÇÃO : MAIS TEMPO PARA DEUS 
Procure participar domingo a domingo nas Eucaristias dominicais. Procure 
encontrar mais tempo para rezar.   
- Use o pequeno calendário de leituras da Bíblia que a nossa Comunidade 
lhe propõe para seguir esta quaresma dia a dia. Ler uma pequeno texto da 
Sagrada Escritura - Palavra de Deus para entrar em diálogo com Ele! 
 

AMOR FRATERNO: MAIS ATENÇÃO AOS OUTROS 
Procuremos dar, nesta quaresma, mais atenção aos outros, à nossa volta. 
Olhemos para a vida de todos os dias para ver em que é que podemos 
melhorar a relação com as pessoas que vivem connosco e à nossa volta. Um 
sorriso, um olhar, um telefonema,  uma ajuda: tudo pode contribuir para 
fazer um ambiente diferente! 
 

PARTILHA: PARA UM MUNDO ONDE NINGUÉM PASSA 
FOME  
No domingo de ramos e no domingo de páscoa recolheremos aquilo que 
quisermos partilhar com os mais pobres. Como sempre juntamo-nos à 
colecta de solidariedade organizada pela MISEREOR, este ano para apoiar 
projectos de promoção e valorização da mulher, em todo o mundo, de 
modo especial em Madagáscar. 
_____________________________________________________________ 
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Esperança:  
presença salvífico-libertadora 
de Deus em nossa história.  

Certa vez, ao indagar sobre o amor, o poeta Vinícius de Moraes disse: “por 
céus e mares eu andei, vi um poeta e vi um rei na esperança de saber o que 
é o amor...”. Esse trecho da canção “o velho e a flor” de 1971, embora se 
refira ao amor, nos diz muito sobre como vemos a esperança. Vinícius, com 
essa frase, faz da esperança sinônimo de ânsia, desejo e até cisma em 
descobrir o que está coberto e revelar o que está velado – nesse caso, o 
amor. Ou seja, a esperança é, assim, definida como a espera ansiosa por 
algo que virá, algo que será revelado, mas que ainda não está presente. 
Cada um de nós tem algo belo a se contar nesse sentido: sejam os pais que 
esperam ansiosamente pelo filho que nascerá, seja o doente que espera 
por sua recuperação, o estudante que espera por sua aprovação em um 
exame e até mesmo a criança que espera ansiosamente por seu presente 
de Natal. 
 
No entanto, a esperança não pode ser simplesmente o esperar ansioso pelo 
futuro, pois há o risco de que ela se torne, por exemplo, uma esperança 
apática e egoísta. O apostolo Paulo, em sua segunda carta aos 
tessalonicenses, adverte de forma muito dura a respeito deste tipo de 
esperança. Ao perceber que alguns de seus irmãos em Cristo se puseram de 
braços cruzados numa espera passiva e até egoísta pela vinda imediata de 
Cristo, ele disse: “quem não quer trabalhar, também não deve comer” (2Ts 
3,10). Ou seja, a esperança cristã é uma esperança ativa. Além do risco de 
apatia e egoísmo há, também, o risco de que a esperança se converta em 
mera utopia. A utopia compreendida como a busca por um futuro ideal e 
perfeito a qualquer custo trouxe consigo, em muitos momentos de nossa 
história, quiliasmos – delírios de perfeição e eternidade sofridos por 
civilizações, cujos regimes vislumbraram a supremacia e a dominação 
milenar. Estes acontecimentos terminaram em ditaduras e barbárie com o 
assassinato cruel de milhões de pessoas. Definitivamente, isso não é 
esperança! 
Com a tradição cristã aprendemos que os tempos - passado, presente e 
futuro - se fusionam e que, portanto, a esperança é muito mais do que o 
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sinônimo de desejo e não se reduz ao mero esperar ansioso pelo futuro que 
se revela, mas se constitui como a presença mesma do futuro no presente. 
Ou seja, nossa esperança de presença futura junto a Deus já se faz atual 
com a presença de Deus em nosso presente. No diálogo com Moisés, no 
episódio da sarça ardente, Deus diz: “Certamente tenho observado a 
opressão e a miséria sobre meu povo no Egito, tenho ouvido seu clamor, 
por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse 
motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para 
uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel” (Ex 3,7-8). Portanto, Deus é a 
esperança de seu povo, que se faz presente. A esse respeito o papa Bento 
XVI em sua introdução ao cristianismo demonstra que a raiz do nome de 
Deus revela sua proximidade. À diferença do deus dos filósofos, o Deus de 
Jesus é próximo à humanidade.  
 
Maior proximidade não poderia haver. A festa do Natal que acabamos de 
celebrar revela isso de forma profunda. Com o nascimento do menino Jesus 
– filho de Deus – a esperança se torna, definitivamente, presente no 
presente. Os tempos não incidem mais sobre ela. A história de Deus assume 
a história humana na sua máxima radicalidade como disse são Paulo na 
carta aos filipenses: “tendo plenamente a natureza de Deus, não 
reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, 
assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos 
seres humanos” (Fl 2, 6-7). Por outro lado, se a esperança é compreendida 
e experimentada como essa presença de Deus em nossa vida e nossa 
história a esperança é, também, a nossa presença individual e coletiva com 
toda nossa história na vida de Deus. Essa é uma esperança futura – 
esperança de salvação – que já se realiza. Pelo nascimento do menino Jesus 
e toda sua história em nossa história estamos completamente imersos no 
oceano do amor de Deus.  
 
Contudo, essa esperança – presença de Deus em nossa história que se 
conjuga com a nossa presença na vida de Deus – não admite a apatia, o 
egoísmo e as utopias nocivas. Ou seja, não admite que cruzemos os braços 
em meio às injustiças. A esperança exige de nós uma presença ativa e 
transformadora de nossa realidade marcada pelo pecado. O mundo e a 
nossa história não são meros pontos de passagem, enquanto não nos 
entregamos definitivamente aos braços de Deus, mas é também o lugar 
onde Deus habita – a esperança se faz presente aqui. Portanto, a esperança 
é a presença ativa, transformadora e salvífico-libertadora de Deus que 
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como criança entrou definitivamente em nossa história. Como disse 
Fernando Pessoa em seu poema do menino Jesus: “...criança tão humana 
que é divina; mora comigo na minha casa; o divino que sorri e que 
brinca...”.  
 
Que neste ano novo 2023 possamos experimentar a esperança em nossa 
casa, família, trabalho, comunidade e em todos os ambientes que nos 
cercam. Mas, sobretudo, que a presença do menino Jesus nos encoraje a 
sermos esperança, em todos esses ambientes, para o nosso próximo, 
sobretudo, para aqueles que mais precisam – os pequenos. 

Rafael Sampaio 
 

 

Ano novo 
na esperança da paz 
 

 
O ano que findou foi, a muitos níveis, ensombrado pelas imagens e notícias 
da guerra na Ucrânia. A política internacional deu uma reviravolta. A guerra 
passou a ser tema primeiro de todas as agendas e conferências. Os 
responsáveis da União Europeia e dos grandes países do mundo puseram-se 
a fazer contas e a manipular os orçamentos públicos para encontrar meios 
de custear um pesado rearmamento.  
No novo ano, será que vamos continuar nesta linha? Será que essa guerra 
vai terminar em breve? Será que há motivos para acreditar na força da paz? 
Será que ainda tem sentido continuar a anunciar as visões bíblicas de paz? 
O nosso bispo, Dr. Peter Kohlgraf, publicou um artigo sobre o tema na 
revista Pax Zeit (do Movimento Pax Christi), que reproduzimos aqui (com 
tradução nossa). 
 
A guerra na Ucrânia é mesmo um virar de época histórica. Notamo-lo até na 
mudança de pensamento e de retórica. Políticos conhecidos pelo seu 
programa pacifista tornaram-se em pouco tempo peritos nos diferentes 
sistemas de armamento e defensores da entrega de armas. Em muitas 
conversas dei-me conta disto: uma posição que procure ditar ao povo 
ucraniano uma resistência pacífica é vista de modo problemático. No 
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entanto, aumenta o número dos que atribuem mais importância a uma 
atitude pacifista. Por enquanto trata-se com certeza de defesa contra 
insuportáveis crimes de guerra nesta guerra ofensiva. As pessoas que mais 
estão a sofrer com ela merecem toda a nossa solidariedade e apoio. No 
entanto levanta-se a pergunta: que ordem mundial queremos instalar 
depois desta guerra? 
 
Aqui ajudam-nos as visões bíblicas da paz, que nos são propostas todos os 
anos nas celebrações do natal. Elas não ignoram a realidade. Espadas 
devem converter-se em arados, o ruido amaeaçador do calçado dos 
soldados deve ter um fim; o lobo e o cordeiro formam uma comunidade. À 
primeira vista, parece uma visão de ingenuidade. Mas que seria de nós se 
as visões da paz desaparecessem completamente? O teólogo holandês 
Huub Oosterhuis escreve sobre isso, e ele vê a Bíblia como um livro de uma 
“esperança implacável”. O próprio Deus, Ele mesmo, está do lado das 
vítimas da violência e contra os agentes da guerra. A paz é a Sua 
preocupação. Deus mesmo levanta a questão do direito e da justiça, da 
dignidade de cada ser humano. Deus constitui-se advogado da pessoa que 
desaparece anonimamente entre as muitas vítimas da violência e da guerra. 
De modo especial os textos proféticos  formulam esta visão de uma 
esperança implacável, que não cede: “Esta visão – escreve Huub Oosterhuis 
– abrange toda a política mundial, todas as guerras e até mesmo as 
profundas divisões entre duas pessoas (...) É uma visão de uma enorme 
beleza, porque vai muito além da tua felicidade pessoal (...) É actual como o 
dia de amanhã e é todos os dias nova”. 
 
Sem esperança o nosso mundo seria um inferno. Como cristão quero 
difundir a esperança na paz, pois só a esperança nos pode  motivar a 
continuarmos a empenhar-nos pela paz. A paz necessita de trabalhadores 
da paz, pois por si só nada acontecerá. Aos responsáveis políticos deixo este  
apelo: com todo o apoio a dar neste caso de legítima defesa, não nos 
habituemos muito a esta retórica da violência! A todos, este pedido: 
nenhum esforço pela paz será em vão! Não nos deixemos desanimar, no 
meio da realidade deste mundo tantas vezes brutal. Todo o contributo para 
a paz, pequeno que seja, muda alguma coisa!  A bênção de Deus e o nosso 
agradecimento a todas e todos os que se continuam a empenhar na 
construção da paz! 
                                              Peter Kohlgraf 
                                    Bispo de Mainz e presidente da Pax Christi na Alemanha  
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à procura da palavra 
 

 
A paz 
 
Se tu  começas a paz 
Pode acontecer 
Que a paz pegue fogo à tua volta 
E não deixe de arder 
 
Se tu estendes a mão 
Pode acontecer 
Que o estranho se torne um amigo e irmão 
Com quem conviver 
 
Se tu vens dialogar 
Pode acontecer 
Que a palavra dá frutos de alimentar 
E rosas de oferecer 
 
Se tu vais perdoar 
Pode acontecer 
Que sobre fronteiras e divisões 
Pontes se vão erguer 
 
Se nós nos dermos as mãos 
Vai acontecer 
Que o mundo unido encontra a paz 
E nela vai crescer! 
 

Jn 
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Rir faz bem 

Estou cansado dessas correntes 
„bestas“ que mandam pelo 
WhatsApp… Que coisa chata! Se 
você também cansou dessas 
correntes, envie esta mensagem 
para 20 pessoas…. 

            
Eu não entendo porque cemitério 
tem muro. Quem está lá dentro 
não pode sair, e quem está fora 
não quer entrar. 

                      
Meu psiquiatra disse-me para eu 
escrever cartas às pessoas que 
me fizeram mal e depois queimá-
las. Mas ficou-me uma dúvida: o 
que eu faço com as cartas? 

            
Fui ao oftalmologista e ele 
mandou-me abrir os olhos... 
fiquei a pensar: Será que ele sabe 
de alguma coisa que eu não sei? 

            
- Maria, vou deixar-te porque 
nunca entendes nada do que eu 
digo. 
- Vais deixar-me onde? 

            

No restaurante:  
- Esta galinha é velha.  
- Como sabes isso?  

- Pelos dentes.  
- Mas as galinhas não têm 
dentes...  
- Pois não, mas tenho eu! 

            

- Soubeste que faleceu o chefe?  
- Sim, mas queria saber quem 
faleceu com ele.  
- Por que é que tu perguntas?  
- Não leste o anúncio posto no 
jornal? Dizia: “... e com ele foi-se 
um grande trabalhador.” 

           

- Doutor, seja sincero. O desmaio 
que eu tive foi muito grave?  
- Eu não sou doutor, sou São 
Pedro. 

           
O médico encontra o paciente 
numa discoteca e fica surpreso:  
- Desculpe, mas não foi o senhor 
que pediu-me para receitar-lhe 
um comprimido para dormir? 
- Foi, doutor. Mas não era para 
mim, era para a minha mulher. 

            

Numa cirurgia:  
- Tem calma Rui, é só um 
pequeno corte com o bisturi... 
não estejas nervoso...  
- Mas doutor, eu não me chamo 
Rui... 
- Eu sei, o Rui sou eu... 
 

https://www.pinterest.pt 
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“Somos chamados a enfrentar, com responsabilidade e 
compaixão, os desafios do nosso mundo. Devemos repassar o 
tema da garantia da saúde pública para todos; promover acções 
de paz para acabar com os conflitos e as guerras que continuam 
a gerar vítimas e pobreza; cuidar de forma concertada da nossa 
casa comum e implementar medidas claras e eficazes para fazer 
face às alterações climáticas; combater o vírus das desigualdades 
e garantir o alimento e um trabalho digno para todos, apoiando 
quantos não têm sequer um salário mínimo e passam por 
grandes dificuldades. Fere-nos o escândalo dos povos famintos. 
Precisamos de desenvolver, com políticas adequadas, o 
acolhimento e a integração, especialmente em favor dos 
migrantes e daqueles que vivem como descartados nas nossas 
sociedades. Somente despendendo-nos nestas situações, com 
um desejo altruísta inspirado no amor infinito e misericordioso 
de Deus, é que poderemos construir um mundo novo e 
contribuir para edificar o Reino de Deus, que é reino de amor, 
justiça e paz.” 
 
Papa Francisco 
Mensagem para o Dia Mundial da Paz 2023  (1 de janeiro) 

 

 
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 

 

Foto da capa: pfarrbriefservice.de 

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

