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Celebrar a fé  

 

Fevereiro 2016  
 

Plano das missas nas nossas comunidades para este mês: 
 
 07.02. Primeiro domingo do mês  

Missa em Ober-Eschbach: 12:00 h     I     Offenbach: 15:00 h 
Lollar: 17:30  h 
 
14.02. Segundo domingo do mês  
Missa em Ober-Eschbach: 12:00 h    I   Offenbach: 15:00 h 
 
21.02. Terceiro domingo do mês  
Missa em Harheim: 12:00  h  I   Offenbach: 15:00 h  I 
Kelsterbach 16:45 h 
 
28.02. Quarto domingo do mês. Domingo da Integração. 
Somos chamados a participar nas eucaristias das paróquias onde 

vivemos e da qual também somos membros! 

- Dia de retiro para pessoas empenhadas! 

 

Março 2016 
  

06.03. Primeiro domingo  

 Missa em Ober-Eschbach  12:00 h   I Offenbach  15:00 h I 

 Lollar 17:30  
 
 
 

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 
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este mês 

QUARESMA 2016  

“Não percamos este tempo de Quaresma favorável à conversão!” 
- com este apelo, o Papa termina a sua mensagem da Quaresma deste ano, 

todo ele sob o tema da misericórdia. 

De facto, este tempo da quaresma  
tem na Igreja uma forte tradição de “tempo favorável”. 

 

Tempo favorável para os catecúmenos  
se prepararem para o baptismo.  

 
Tempo favorável para os baptizados  

renovarem o seu baptismo,  
aprofundando a fé que professaram,  

escutando a Palavra de Deus que é Fonte,  
dando tempo à oração para encontrar-se com Deus,  

praticando o amor fraterno,  
exemplificado nas “obras de misericórdia”.  

Tempo favorável para a revisão de vida,  
para a celebração da reconciliação e do perdão de Deus.  

E nesta procura do perdão de Deus,  
o papa convida-nos a confiar inteiramente na Sua misericórdia.  

Num mundo sem misericórdia,  
somos testemunhas da misericórdia de Deus.  

Pecadores que somos (todos!), precisamos e confiamos nela. 
“A misericórdia de Deus é um anúncio ao mundo;  

mas cada cristão é chamado a fazer pessoalmente   
a experiência de tal anúncio”, escreve o Papa. 

Entramos na Quaresma e todos somos convidados  
a vivê-la intensamente.  

Veja o nosso calendário de actividades ( p.4).  
Veja as propostas para esta quaresma que fazemos (p.5).  

Deixemo-nos tocar pela misericórdia de Deus.   
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A nossa comunidade 
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR  

 

 
 
Fevereiro 2016 
 
06 Sábado – Encontro do grupo coral em Harheim, às 17:00 h 
 
11 Quinta - Oração à maneira de Taizé, Offenbach, St. Paul,19:00 h 
 
13 Sábado – Catequese para todas as crianças em idade escolar em 
 Offenbach, 15:00 h 
 - Ensaio do Grupo Asas de Vidro, Offenbach, 16:00 h 
14 Domingo -  Primeiro domingo da Quaresma.  
            - Encontro de casais jovens no centro comunitário (“missão”) 
 às 09:00 h. 
 - 15:00 h missa em Offenbach com as crianças que se 
 preparam para a  primeira comunhão. Entrega do Pai Nosso. 
17 Quarta – Reunião de pais e mães das crianças da 1ª comunhão  
 Às 16:00 h no Centro Comunitário 

- Encontro de leitura da Bíblia em Offenbach, 19:00 h 
18 Quinta - Oração à maneira de Taizé, Offenbach, St. Paul,19:00 h 
 
19 Sexta - leitura da Bíblia na quaresma  em Harheim, 20:00 h 
 - Encontro de acólitos em Harheim às 18:30 h 
21 Domingo – Encontro de crianças em idade escolar, às 10:30 h 
 em Harheim  
24 Quarta - Encontro de leitura da Bíblia em Offenbach, 19:30 h 
 
23 Terça – Reunião do Conselho Paroquial, Offenbach, 19:00 h 
 
25 Quinta - Oração à maneira de Taizé, Offenbach, St. Paul,19:00 h 
 
26 Sexta - leitura da Bíblia na quaresma  em Harheim, 20:00 h 

- Encontro de jovens crismados CR 15 em Harheim 18:30 h 
28 Domingo – Retiro para pessoas empenhadas na comunidade   
 (convento Jakobsberg, Ockenheim)  
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Março 2016 
 
02 Quarta - Encontro de leitura da Bíblia em Offenbach, 19:30 h 
 
03 Quinta - Oração à maneira de Taizé, Offenbach, St. Paul,19:00 h 
 
04 Sexta - leitura da Bíblia na quaresma  em Harheim, 20:00 h 
   
Tome nota desde já: 
 
13 de março – Domingo – Encontro de leitores de todas as 

comunidades  em Ober-Eschbach, às 09:30 h 
- Almoço solidário (a favor da campanha da Misereor) em 
Offenbach. Inscreva-se já ! 

 

 

Campanha  
Quaresmal 2016 

 
“Das Recht ströme wie 

Wasser” 
- Que o direito corra  

como a torrente da água! 
 

 

 
Com a MISEREOR vamos fazer a nossa partilha fraterna com os 

pobres nomeadamente da Amazónia! 
 
A MISEREOR chama este ano a nossa atenção para os problemas 
sociais da Amazónia (Brasil) ! Os grandes projectos do Governo não 
respeitam as comuniddes indígenas, não servem os pobres! 
 

No domingo de Ramos e no domingo de Páscoa faremos a nossa 
partilha para apoiar o trabalho da MISEREOR ! Vamos colaborar, 
partilhar, informar-nos! 
 
Inscreva-se para o almoço solidário, no domingo 13.03.2016 ! 
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Pessoas  

e factos 

 
 
*    Baptismo. 
Foi baptizada Ana Luisa Barroso 
Pereira, filha de Natália Barroso 
Morais Pereira e de Helder 
Alexandre dos Santos Pereira, no 
dia 23.12., em Ober-Eschbach 
A nossa comunidade dá-lhe as 
boas vindas e os parabéns aos 
seus pais! 
 
*  Mordomos 
Com a mudança de ano, entraram 
ao serviço das Comunidades de 
Harheim e de Lollar novos 
mordomos. 
Em Harheim, entrou em funções o 
casal Fátima e Elíseo Teixeira. 
Em Lollar, a Alexandra Moreira. 

Aos mordomos cessantes o 
nosso obrigado e aos novos os 
nossos votos de muita alegria ao 
serviço da Comunidade. 
 
* Fados em Harheim 
No dia 15 de janeiro tivemos em 
Harheim uma sala cheia de gente 
para um bom serão de fados com 
Juliana Duarte. 
Mais de 120 pessoas 
aproveitaram o serão, que foi uma 
estreia para a Comunidade de 
Harheim 
 
* Mãe Peregrina 
Desde 1 de Fevereiro circula uma 
segunda imagem da Mãe 
Peregrina na nossa Comunidade. 
Temos assim duas listas de 
pessoas a receber regularmente a 
imagem que convida à oração 
com Maria. 
 
  

 

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: 
*   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  

 

       ideias para viver a quaresma 2016 
 

     

5 
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LEITURA DA BÍBLIA EM COMUNIDADE:  PARA APROFUNDAR A FÈ 
 
Junte-se a nós, nesta quaresma, para lermos juntos a Bíblia, procurando 
nela a Palavra de Deus para a nossa fé e para a nossa vida (veja as datas e 
lugares dos encontros na página 4:  “A nossa Comunidade”). Este ano, 
vamos aprofundar o tema da MISERICÓRDIA no evangelho de S. Lucas! 

 
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!  
- Participe também nas orações à meneira de Taizé, às quintas-feiras, em 
St. Paul, Offenbach 
 
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 transportes públicos faz bem à saúde e ao meio 
ambiente („Autofasten“) 

 
AMOR FRATERNO: NA PRÁTICA DAS OBRAS DE MISERICÓRDIA 
 
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 ser 
testemunhas da Misericórdia de Deus.  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 a 
campanha da Misereor tem como tema: “Que o direito corra como a água!”   
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Tema 
 

 
 
Quaresma:  
deixar-se 
tocar  
pela  
misericórdia  
de Deus 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DEUS DE MISERICÓRDIA  
- descobrir a imagem de Deus que se vai revelando nas 
Escrituras 

É muito comum escutar de pessoas que fizeram a 
catequese antes ou logo depois do Concilio Vaticano II, que 
a “imagem” que elas têm de Deus, principalmente se 
referindo às passagens do Antigo Testamento, é de um 
Deus Todo Poderoso, criador de tudo, mas um Deus 
exigente, castigador... Com isso foi deixado para longe a 
verdadeira imagem de Deus Pai-Mãe, amoroso e cheio de 
misericórdia. Para àqueles que não leêm o Antigo 
Testamento a partir de Jesus de Nazaré, a imagem pode 
continuar sendo entendida de maneira deturpada. Porque 
a imagem de Deus apresentada por Jesus, seu Filho, é de 
Deus cheio de misericórdia. Com o acesso das pessoas às 
Sagradas Escrituras, após o Concilio Vaticano II,  a 
possibilidade de fazer a descoberta do verdadeiro rosto de 
Deus ficou mais fácil.  

É certo que foi ao longo da experiência de Deus com seu 
povo que Ele foi revelando aquilo que de verdade Ele é. Na 
experiência da libertação do Egito, ao chamar Moisés para 
tirar o povo da escravidão dos Faraós, aí Ele já se dá a 
conhecer e se mostra mais perto de nós do que a gente 
pode imaginar. E Ele diz a Moisés: "Eu vi, eu vi a aflição de 
meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por 
causa de seus opressores. Sim, eu conheço seus 
sofrimentos. E desci para livrá-lo da mão dos egípcios” (Ex. 
3,7). A partir daí,  Deus passa a caminhar com seu povo e 
nesse caminho revela sua identidade, que não podia ser 
outra: um Deus misericordioso -  “O Senhor passou diante 
de Moisés, 
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exclamando: "Javé, Javé, Deus compassivo e 
misericordioso, lento para a cólera, rico em bondade e 
em fidelidade, que conserva sua graça até mil 
gerações...” (Ex. 34,6)  Deus falou sobre si mesmo, Ele é 
um Deus misericordioso. E essa identidade de Deus 
muitas vezes foi mudada: (“Deus criador de todas as 
coisas, terrível e forte” IIMac.1,24), outras vezes foi 
reforçado uma imagem de Deus vingador: “e vou quebrá-
los, uns contra os outros, pais e filhos - oráculo do Senhor 
-, sem que compaixão, piedade ou perdão me impeçam 
de destruí-los.” (Jer. 13,14). E há ainda a experiência do 
profeta Jonas, que parece não concordar com a 
identidade de Deus como Deus Misericordioso,  e se 
mostra incapaz de compreendê-lo: “Jonas dirigiu ao 
Senhor esta prece: Ah, Senhor, era bem isto que eu dizia 
quando estava ainda na minha terra! É por isso que eu 
tentei esquivar-me, fugindo para Társis, porque sabia 
que sois um Deus clemente e misericordioso, de coração 
grande, de muita benignidade e compaixão pelos nossos 
males.” (Jn. 4,2). 

Aqueles que guardaram na memória e que depois 
deixaram por escrito suas experiências com Deus no 
Antigo Testamento, revelam e reconhecem através de 
suas palavras e orações o quanto Deus é misericordioso 
(Salmos, 50, 86, 103. Neemias, 9,31; Tobias 3,11; 
Deuteronômio 4,31), pois é assim que Deus realmente é. 
Que cada um possa, neste ano Jubilar da Misericórdia, 
fazer as pazes com Deus, abrindo o seu coração à sua 
infinita Misericórdia, pois o Senhor é um Deus 
misericordioso e ele não quer abandonar os seus filhos a 
quem ama tanto. 

                                                                CF   
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“Graças ao misericordioso coração  
do nosso Deus” (Lc 1,78) 

Um dos temas queridos ao evangelho de S. Lucas, que lemos 
este ano na liturgia, é a “misericórdia”: a misericórdia de 
Deus, testemunhada e anunciada de forma única por Jesus, 
também Ele um “coração” misericordioso. 

Para Lucas, o nascimento de Jesus, a vinda de Deus ao nosso 
mundo, é testemunho da Sua misericórdia, isto é,  compaixão 
de Deus com as suas criaturas, com o Seu Povo e com todos 
os povos da Terra. 

Maria foi a primeira reconhecê-lo. No cântico do Magnificat, 
que Lucas lhe atribui, Maria canta: “A misercórdia de Deus 
chega a todos os que O temem, de geração em geração” (Lc 
1,50). E Zacarias, pai de João Baptista, proclama: “bendito 
seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o Seu 
Povo... Ele realizou a misericórdia que teve com nossos pais... 
Graças ao coração misericordioso do nosso Deus, o sol que 
nasce no alto nos visitará ...” (Lc 1, 68.72.78) 

Estes hinos à misericórdia de Deus vão ser desenvolvidos na 
pregação de Jesus. 

Numa das mais belas parábolas do Evangelho, Jesus 
apresenta-nos Deus na figura do “pai misericordioso”, que 
não esquece o filho que abandonou a casa , e, ao voltar, em 
vez de o castigar, abraça-o, perdoa, faz a festa. É a famosa 
parabóla tradicionalmente chamada do “filho pródigo”, mas 
que mais correcto será designá-la como “parábola do pai 
misericordioso”.  

Poucos textos exprimem com tanta beleza a imagem de Deus 
de Jesus Cristo. Confrontado com uma religião que dividia o 
mundo entre “puro” e “impuro”, entre “cumpridores” e 
“pecadores”, e dava de Deus a imagem sobretudo do juiz, 
que dava o prémio e o castigo, de acordo com o 
cumprimento ou não da Lei. Jesus 
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responde aos que o criticavam: “Sede misericordiosos, como o 
vosso Pai é misericordioso” (Lc 6,36). O reconhecimento da 
misericórdia de Deus, sem dúvida um tema da fé de Israel 
desde Moisés e dos grandes profetas, tinha-se perdido nesta 
religião condicionada pelo legalismo. 

A imagem de Deus de Jesus Cristo é a de um Deus que tem um 
coração misericordioso, que é pai e mãe ao mesmo tempo (Já 
Rembrandt, na sua maravilhosa pintura, que escolhemos para 
imagem da capa deste número, as mãos do Pai que acolhe são 
diferentes: uma é masculina, outra é feminina!). Diante das 
nossas fraquezas, Deus em vez de castigar, compadece-se. Em 
vez de nos fastar, abraça-nos. 

Jesus vive e testemunha esta misericórdia de Deus nos seus 
encontros com as pessoas. Vai a casa de Zaqueu, o pecador 
por todos rejeitado, sem pôr condições previas. E comenta “O 
filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido” 
(Lc 19, 10).  “haverá mais alegria no céu por um pecador que 
se converte, do que por noventa e nove justos que não 
precisam de conversão” (Lc 15,7). 

“Jesus teve compaixão”: em diferentes ocasiões os evangelhos 
usam esta expressão para traduzir esta proximidade de Jesus 
para com as pessoas.  A  compaixão é a atitude que tem o 
samaritano com  o homem caído no caminho de Jericó, 
símbolo de todos os que necessitam de ajuda, de “obras de 
misericórdia”, mas também o símbolo de uma humanidade 
necessitada,  da que o próprio Deus se vem ocupar, metendo-
se nos nossos caminhos. 

A misericórdia é o amor gratuito de Deus, o amor por 
excelência: que o Criador se ocupa das suas criaturas, nas 
dificuldades  e fraquezas, mesmo “caída” no pecado.  “Graças 
ao coração misericordioso do nosso Deus” temos a salvação 
como prenda!                                                       

                                                                                                    Jn 
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IGREJA  
serva e pobre 
ao serviço da misericórdia de Deus 

     Ao longo dos séculos, nestes dois mil anos de existência, nem 
sempre a Igreja deu uma “boa imagem” de si. Se ela recebeu o 
encargo de ser testemunha da misericórdia de Deus, tal como ela 
foi testemunhada por Jesus, há que dizer que não foi fiel. 

Ao lado de muitas iniciativas e instituições de prática das obras de 
misericórdia, houve também infelizmente muita prática de 
intolerância e de arrogância do poder. O mais grave é que essa 
intolerância e essas práticas do poder eram feitas em nome de 
Deus: “Soli Deo gloria”, tudo em honra de Deus. Assim, em nome 
de Deus se definiram os hereges para depois os perseguir; em 
nome da Verdade, a Inquisição julgava, perseguia e até matava; em 
nome da fé se destruiram as culturas dos povos “descobertos”... No 
ano 2000, ano jubilar, o Papa João Paulo II pedia perdão por todos 
esses pecados...  
      
No Concílio Vaticano II, a Igreja empreendeu uma caminhada de 
renovação e de conversão à sua verdadeira identidade e à sua 
missão (ver LG 1). Definiu-se como Igreja serva e pobre, ao serviço 
de Deus no meio da humanidade, fazendo seus os sofrimentos e as 
alegrias, as angústias e as esperanças desta humanidade que Deus 
ama (ver GS 1) . Depois de uma Igreja “acima” do mundo, a “julgar” 
o mundo, a “ensinar” o mundo... o Concílio preocupa-se como uma 
Igreja solidária com o mundo, testemunha humilde da confiança na 
misericórdia de Deus, que tanto a Igreja quanto o mundo precisam, 
porque também a Igreja é feita de pessoas, é “santa e pecadora”,  
ao mesmo tempo (LG 8). 

    “A Igreja vive autenticamente, se confessa a Misericórdia e a 
anuncia .. e quando conduz as pessoas para a fonte da Misericórdia 
do Salvador” (João Paulo II, Dives in misericordia). A Igreja tem de 
viver ela mesma, praticar e testemunhar esta misericórdia de Deus: 
só assim pode anunciar o Evagelho, pode anunciar Jesus Cristo, 
pode ajudar as pessoas a descobrir a verdadeira imagem de Deus                                            

                                                                                               Jn 
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 O NOME DE DEUS É MISERICÓRDIA  

- um novo livro do Papa Francisco. 

Acaba de ser publicado um novo livro do Papa, mais um belo 
contributo para o ano da misericórdia, que Ele mesmo convocou.  

Reproduzimos aqui algumas frases desse livro, escrito em forma de 
entrevista (com o jornalista Andrea Tornielli, do jornal La Stampa): 

“O Papa é um homem que tem necessidade da 
misericórdia de Deus”. 

“Posso dizer que a centralidade da misericórdia, que é a 
mensagem mais importante de Jesus para mim, evoluiu 
lentamente com o passar dos anos em meu serviço como 
sacerdote, como consequência de minha experiência 
como confessor e graças às muitas histórias positivas e 
bonitas que conheci”. 

“O coração em pedaços é uma oferta agradável ao 
Senhor, é o sinal de que estamos conscientes de nossa 
necessidade de perdão, de misericórdia” 

“Para algumas pessoas rígidas faria bem uma 
escorregada, porque assim, reconhecendo-se pecadores, 
encontrariam Jesus”. 

“A Igreja não está no mundo para condenar, mas para 
permitir o encontro com aquele amor visceral que é a 
misericórdia de Deus” 

Que “o Jubileu Extraordinário faça surgir sempre mais o 
rosto de uma Igreja que redescubra as vísceras maternas 
da misericórdia e que vá de encontro aos tantos feridos, 
necessitados de escuta, compaixão, perdão, amor”. 
As obras de misericórdia “são atuais e sempre válidas: 
estão na base do exame de consciência e ajudam a abrir-
se à misericórdia de Deus”. 
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 à procura da palavra 
 

Oração de benção 
 
Deus de justiça e de misericórdia! 
 
O sofrimento das pessoas 
e o grito da criação 
não Te são indiferentes. 
Tu tens compaixão de nós  
e desta Terra que nos deste. 
No Teu amor por nós 
alimentas o nosso anseio de justiça, 
de que Amós, o profeta, já falava. 
 
Faz com que “o direito brote como a água 
e a justiça como um riacho que não seca”, 
para que os bens sejam repartidos, 
a criação seja preservada 
e todos tenham vida em abundância. 
 
Livra-nos do cinismo,  
da resignação e da indiferença. 
Abençoa-nos 
e faz de nós bênção 
para os pobres,  
uns para os outros 
e todos para a criação. 
Amen    

Pirmin Spiegel  
(Misereor 2016) 
Tradução : jn 
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Sociedade              

Cidadania 

GaudiOs graves acontecimentos na noite da passagem de ano em Colónia e em 
muitas outras cidades da Alemanha vieram mudar totalmente o clima no que diz 
respeito aos refugiados. Se sempre se ouviram vozes críticas à política de Angela 
Merkel,  “depois de Colónia” ela ficou praticamente só, na defesa de uma “cultura 
do acolhimento” e na recusa de limites à entrada de refugiados.  Nos últimos dias, 
assustada pelas sondagens que davam elevados valores aos grupos xenófobos de 
direita, de modo especial à AfD (Alternative für Deutschland), também A. Merkel 
mudou. A pressão sobre ela foi mais forte.  Personalidades importantes da 
coligação governamental, mesamo das mais abeertas, como a ministra do trabalho 
(A. Nahles), falam dos refugiados como “problema” a resolver, a delimitar, a 
controlar. Onde antes se falava de chance para esta sociedade, ouve-se agora falar 
de “perigo”, a exigir medidas de segurança interna. Onde antes se falava da 
responsabilidade humanitária de um dos países mais ricos do mundo, como é este 
onde vivemos, ouvem-se agora as vozes dos políticos demagogos, a fazer coro com 
o sr. Orban (1º ministro da Hungria), o primeiro político da Europa a enveredar por 
este caminho de encerramento de fronteiras e de “encastelamento” da 
comunidade europeia. 

O clima mudou. Lamentavelmente. Porque a guerra na Síria ainda não terminou e 
as armas dos países ricos que as produzem continuam a dar lucro; porque a fome e 
a miséria em África ainda não foram enfrentadas nem resolvidas pela Comunidade 
internacional; porque nos Estados islãmicos a perseguição aos cristãos e outras 
minorias continua, sem que o mundo saiba  como travá-la...  por tudo isso,  os 
refugiados vão continuar a arriscar a vida na passagem pelo Mediterrâneo e pelos 
buracos das fronteiras fechadas. Quem há-de acolhê-los com dignidade?! 

Os acontecimentos de Colónia foram graves. Mas o trabalho das polícias e agentes 
de segurança já demonstrou que se trata de uma pequeníssima minoria, mais ou 
menos identificada. Esses que  estiveram  envolvidos devem ser julgados. Mas n#ao 
se pode generalizar! Os refugiados não são criminosos. São vítimas de perseguição 
e fogem à guerra nos seus países. Irão agora ser vítimas do nosso medo e da falta 
de coragem da classe política e da sociedade civil?!                                                                             

                                                                                                                         Joaquim Nunes   

REFUGIADOS: 
Da „cultura do acolhimento“  

(Willkommenskultur) 
a uma “cultura da rejeição” 

(Abweisungskultur)?! 
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Portas da 

misericórdia 

2 

A misericórdia 

«Felizes os misericordiosos porque alcançarão misericórdia» (Mateus 5,7). 
Aos misericordiosos, Jesus não promete nada mais do que aquilo que eles 
já vivem: a misericórdia. Em todas as outras Bem-aventuranças, a promessa 
contém sempre algo mais, leva mais longe: os que choram serão 
consolados, os puros de coração verão a Deus. Mas o que poderia Deus dar 
de mais aos misericordiosos? A misericórdia é já plenitude de Deus e dos 
homens. Os misericordiosos vivem já a mesma vida de Deus. 

«Misericórdia» é uma palavra antiga. Durante a sua longa história, tomou 
um sentido muito rico. Em grego, língua do Novo Testamento, misericórdia 
diz-se éléos. Esta palavra é-nos familiar através da oração Kyrie eleison, que 
é um apelo à misericórdia de Deus. Éléos é a tradução habitual, na versão 
grega do Novo Testamento, da palavra hebraica hésèd. É uma das mais 
belas palavras bíblicas. Muitas vezes, traduzimo-la simplesmente por amor. 

Hésèd, misericórdia ou amor, faz parte do vocabulário da aliança. Da parte 
de Deus, designa um amor inabalável, capaz de manter uma comunhão 
para sempre, seja o que for que vier a acontecer: «O meu amor por ti nunca 
mais será abalado» (Isaías 54,10). Mas, como a aliança de Deus com o seu 
povo é uma história de rupturas e de recomeços desde o início (Êxodo 32–
34), é evidente que um tal amor incondicional implica perdão, e não pode 
ser senão misericórdia. 

Éléos traduz ainda uma outra palavra hebraica, rahamîm. Esta palavra 
associa-se frequentemente a hésèd, mas está mais carregada de emoções. 
Literalmente, significa as entranhas; é uma forma plural de réhèm, o seio 
materno. A misericórdia, ou a compaixão, é aqui o amor profundo, a 
afeição de uma mãe pelo seu filho (Isaías 49,15), a ternura de um pai pelos 
filhos (Salmo 103,13), um amor fraternal intenso (Génesis 43,30). 
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A misericórdia, no sentido bíblico, é muito mais do que apenas um aspecto 
do amor de Deus. Por três vezes, Deus pronuncia o seu nome a Moisés: Na 
primeira vez, diz: «Eu sou aquele que sou» (Êxodo 3,14). Na segunda vez: 
«Concedo a minha benevolência a quem eu quiser, e uso de misericórdia 
com quem for do meu agrado» (Êxodo 3,19). O ritmo da frase é o mesmo, 
mas a benevolência e a misericórdia substituem aqui o ser. Para Deus, ser 
quem ele é, é ter benevolência e misericórdia. O que confirma a terceira 
proclamação do nome de Deus: «Senhor! Deus misericordioso e clemente, 
vagaroso na ira, cheio de bondade e de fidelidade» (Êxodo 34,6). 

                                              Texto da Comunidade de Taizé 

AS 14 OBRAS DE MISERICÓRDIA    
Ao longo deste ano da misericórdia, iremos apresentando aqui as 
14 obras de misericórdia...  

1   
    2 

 
I . DAR DE COMER  A QUEM TEM FOME 

Ainda hoje, e mesmo aqui, nas nossas sociedades ricas, marcadas pelo 
conumo,  continuamos a deparar-nos com a carência, com pessoas 
concretas que não têm assegurado o pão de cada dia. 
Encontramos algumas na rua.. que não se inibem de pedir. Mas outras 
há que não pedem. Passam fome mas não têm coragem de pedir.  
Para um cristão, partilhar é uma obrigação. O pão pertence a todos.  
A nível mundial, somos chamados a fazê-lo através de  
organizações que conduzem o que partilhamos até junto de quem mais 
precisa... 

II. DAR DE BEBER A QUEM TEM SEDE 

A sede do caminhante sacia-se com um copo de água. A sede de quem 
busca a felicidade, de quem procura carinho, de quem carece de amizade... 
são outras formas de sede... a necessitar de respostas correspondentes. 
Num mundo de solidão, de egoísmo, de individualismo, somos chamados a 
partilhar o que somos, para ajudar a saciar quem tem sede e não encontra 
a “água viva” que satisfaça a sua sede. 



Comunidade Cristã  Fevereiro 2016           

Sabores    

& saberes 
 
 
 
 

Vitela no forno 
 
 

 
 

 
1 kg de vitela 
6 dentes de alho 
2,5 de vinho branco 
1dl de azeite 
50g de banha 
60 g de casca de cenoura 
1 folha de louro 
Sal e pimenta 
 
De véspera, tempera-se a carne 
com os dentes de alho pisados com 
o sal, a pimenta, o louro e a casca 
das cenouras raspadas.  
Coloca-se na pingadeira de barro e 
rega-se com vinho branco e o 
azeite. 
 Repousa de noite e no outro dia 
espalha-se a banha por cima. Vai 
ao forno forte para assar. De vez 
em quando vira-se e molha-se com 
o próprio molho 
 

 

Sábado, 12 de Março 2016 
Offenbach, 18:00 h 
no nosso centro comunitário 
 
Tarde de informação e de 
encontro com um padre 
brasileiro a trabalhar na 
Amazónia, na Pastoral da 
Terra 
No âmbito da nossa campanha 
de partilha quaresmal 
organizada pela MISEREOR, 
vamos ter entre nós o padre 
João Carlos. Será uma tarde 
de informação sobre a 
problemática da terra na 
Amazónia e ocasião de 
encontro 

 
 
Serão de Fado em Lich 
com DONA ROSA 
 
Uma cantora cega canta o 
fado de uma maneira 
peculiar... Ocasião de ouvi-la 
em Lich, no dia 18.02., no 
Cinema Traumstern 
Gießener Str. 15, 35423 Lich 
Telefon: 06404 3810 

 

 
Aveirense, Biebererstr. 76 

Offenbach  
e Heddernheimer Ldstr 24 Frankfurt 

Portugal Direkt, Riedhof 1, 

Bad-Vilbel 3 / Massenheim  

Sound & Light, Gustav Adolf 

Str. 14  Offenbach 
 
Tiragem deste mês: 400 ex. 

https://www.google.de/search?biw=1280&bih=878&q=kino+traumstern+telefon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2zU5Ly9DSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMA1Je3gUAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjToJ6u-93KAhWGKA8KHUOeCy4Q6BMIlgEwFg
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rir  

faz bem 

Os animais do nosso 
carácter 
Usando a comparação com os 
animais, a língua portuguesa serve-se 
de expressões interessantes para 
descrever o carácter humano. Aqui 
recolhemos algumas. Se os nossos 
leitores conhecerem mais, 
agradecemos que no-las enviem. 

 
> É uma raposa (=esperteza 
maligna) 
 

>Tem uma sorte de cão! 
 
>É teimoso como um burro! 
 
>É uma víbora! (=venenosa) 
 
>É uma cabra ! (=mazinha) 
 
>É uma lesma ! (=lento) 
 
>É esperto como um rato! 
 
>É um porco ! (= !) 
 
>É uma melga ! (= chato) 
 
>Arma-se em  carapau de corrida 
         (=tem a mania que é melhor  
           que os outros...) 
>Não vale um caracol (=nada) 
 

>Está com a mosca! (mal 
       humorado, agressivo) 
 
>É mãe galinha! (= protectora) 
 
>Cai que nem um pato!  
           (=ingénuo) 
 
>É um urso (= inteligente!) 
 
>Faz figura de urso (=figura de  
             parvo) 
 
>É uma ovelha ranhosa (=não  
             colabora) 
 
>Tem memória de elefante! 
 
>É uma ave rara! (=esquisito) 
 
>É um pavão! (=vaidoso) 
 
>Chorar lágrimas de crocodilo ! 
 
>Mau/má como as cobras! 
 
>Ter olhos de lince (=ver bem!) 
 
>Feio como um bode! 
 
 

 
Aforismo do mês: 

 
A navio roto todos os ventos 
são contrários. 
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O mistério da misericórdia divina desvenda-se no decurso da 

história da aliança entre Deus e o seu povo Israel.  
Na realidade, Deus mostra-Se sempre rico de misericórdia,  

pronto em qualquer circunstância  
a derramar sobre o seu povo  

uma ternura e uma compaixão viscerais,  
sobretudo nos momentos mais dramáticos  

quando a infidelidade quebra o vínculo do Pacto  
e se requer que a aliança seja ratificada  

de maneira mais estável na justiça e na verdade.  
Encontramo-nos aqui  

perante um verdadeiro e próprio drama de amor,  
no qual Deus desempenha o papel de pai e marido traído,  

enquanto Israel desempenha o de filho/filha e esposa infiéis.  
São precisamente as imagens familiares 
 – como no caso de Oseias (cf. Os 1-2) –  

que melhor exprimem até que ponto  
Deus quer ligar-Se ao seu povo. 

 
Portanto a Quaresma deste Ano Jubilar é um tempo favorável  

para todos poderem, finalmente,  
sair da própria alienação existencial,  

graças à escuta da Palavra e às obras de misericórdia. 
 

Papa Francisco 

Mensagem para a Quaresma 2016 
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