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Celebrar a fé  

 
Plano das missas nas nossas comunidades para estes meses: 

 
Junho  2022 

 

05.06. – Primeiro domingo do mês- Pentecostes C   
   Offenbach: 09:30 h   - Harheim: 12:00 h 
 
  12.06. Segundo domingo do mês – Santíssima Trindade C 
   Offenbach: 09:30 h   - Harheim: 12:30 h 

 

16.06. Quinta – Festa do Corpo de Deus C  

Em Offenbach: Missa às 10:00 h na Igreja de St. Peter seguida de 

procissão para Elisabeth-Maas-Haus (Andréstrasse). 

 

Em Ober-Eschbach: Missa às 14:00 h em conjunto com St. Elisabeth 

 

   19.06. Terceiro domingo do mês – 12° Domingo Comum C 

Offenbach: 09:30 h  -  Harheim: 12:00 h  - Kelsterbach:  16:00 h 

 

26. 06. Quarto domingo do mês,  13° Domingo da Comum C 
   Domingo de integração.   Participamos nas celebrações de domingo   
 nas   paróquias onde  vivemos.    

  

Julho 2022 

 

 03.07. Primeiro domingo do mês – 14° Domingo Comum C 

 Offenbach: 09:30 h  -  Harheim: 12:00 h  - Lollar:  16:00 h 

 

   10.07. Segundo domingo do mês – 15° Domingo Comum C 

Offenbach: 09:30 h  -  Harheim: 12:30 h  - Kelsterbach:  16:00 h 

 

17.07. Terceiro domingo do mês – 15° Domingo Comum C 

 Offenbach: 09:30 h  -  Harheim: 12:00 h  

 

Agosto 2021  

 

Durante o mês de Agosto não teremos celebrações em língua 

portuguesa.  
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Setembro 2022 

 

04.09. Primeiro domingo do mês – 23° Domingo Comum C 

Offenbach: 09:30 h  - Ober-Eschbach: 12:00 h  

 

11.09.Segundo domingo do mês – 24° Domingo do mês 

Offenbach: 09:30 h  - Ober-Eschbach: 12:00 h  

 

© Imagem da capa: www.katholikentag.de 

 

Endereços 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 

> Igreja de Nieder-Eschbach, Deuil la Barre Str. 2, 60437 Frankfurt  

 

Preparação para o Crisma 2022 
Continuamos com a preparação da celebração do crisma, a realizar na 
nossa comunidade no dia 15 de Outubro, às 16:00 h em Nieder-Eschbach. 
 
Datas dos próximos encontros: 
 
10.06. – 16:00 h – Offenbach 
11.06. – 14:30 h – Harheim 
 
25.06. - encontro para todos em Harheim, às 14:30 h 
 
08.07. – 16:00 h – Offenbach 
09.07. – 14:30 h – Harheim 
 
09.09. – 16:00 h – Offenbach 
10.09. – 14:30 h – Harheim  
 
23.09. – 16:00 h – Offenbach 
24.09. – 14:30 h – Harheim 
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Vida das comunidades  
 

PEDITÓRIO PARA A MISEREOR 2022 
No domingo de Ramos e de Páscoa, recolhemos a nossa partilha 
quaresmal/pascal a favor da Misereor. Total de 859,03€, distribuído 
do seguinte modo: Offenbach: 168,18; Lollar: 33,34; Kelsterbach: 
44,88 ; Harheim/Ober-Eschbach: 612,63. 
 
COLECTA PARA OS LUGARES SANTOS 
Sexta-feira Santa recolhemos 25,25 €, em Harheim/Ober-Eschbach: 
Muito obrigado a todos pela partilha generosa! 
 
ENCONTRO COM TODOS OS CRISMANDOS EM HARHEIM 
No dia 25 de junho, sábado, às 14:30 horas 
 
Horário do escritório da “missão” em Offenbach: 
 

 

           Terças-feiras       10 -12 h    13,30 – 19,30 h 
            Quartas-feiras                       15 – 19 h 
            Quintas-feiras                       07,30 – 13,30 h 

Nosso telefone:  069  845740 
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 

 

Baptismos 
Foram baptizados nas nossas comunidades: 
* Jody Hackbarth, de 7 anos de idade, no dia 17.04.2022, em Offenbach, St. 
Paul, filha adoptiva de Doris Bento Palito.  
 
* Mateu Toipa Oliveira, nascido a 18.04.2020, no dia 23.04.2022, em St. Paul 
Offenbach, filho de Carla Alexandra e Pedro Oliveira. 
 
A nossa comunidade regozija-se com estes novos membros e dá os parabéns 
aos pais e padrinhos! 
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Festas e convívios de verão  
11 de Junho (Sábado) 

Arraial de Santo António em Offenbach  
no nosso Centro Comunitário (“Missão”)  

a partir das 18:00 h 
Sardinha e caldo verde - Bifanas 

Animação musical ao vivo com música folclórica 

 
16 de junho 

Festa do Corpo de Deus em Ober-Eschbach 
com convívio (comes e bebes e música ao vivo) 

 
03 de Julho  

Missa em Lollar às 16:00 h seguida de convívio 

 
10 de Julho  

missa em Kelsterbach às 16:00 h seguida de convívio 

 
Tome nota:  
A partir de setembro as missas do primeiro e segundo domingo do 
mês retornam a Ober-Eschbach, às 12:00 h.  
 

Marienthal 2022 

 
Depois de 2 anos de interrupção devido à pandemia, realizou-se no passado 
dia 29.05. a peregrinação regional a Marienthal, organizada pelas 
comunidades de língua portuguesa das dioceses de Limburgo, Mainz, 
Speyer e Trier.  Presidiu à celebração o padre Celso Machado Lima, da 
comunidade de Gross-Umstadt.  
 
A nossa comunidade esteve presente e comprometida com a participação 
na liturgia.  
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Stuttgart 25-29.05.2022 
 

Jornada nacional dos católicos na 
Alemanha:   

viver - partilhar  
 

 

Viver é partilhar 
 
Depois de tantos meses de isolamento e de pobreza de contactos, o 
Katholikentag 2022 propõe a todas as católicas e católicos da Alemanha que 
avancem para uma nova fase, uma nova abertura: que partilhemos a vida, 
que façamos da vida uma partilha, ou simplesmente que vivamos e 
partilhemos.  Viver é partilhar. Partilhar é viver.  
 
O Katholikentag propôs e propõe. Propôs de 25 a 29 de maio em Stuttgart, 
mas continua a propor, já que o Katholikentag – jornada nacional dos 
católicos alemães que se realiza todos os dois anos -  pretende abastecer 
com nova “energia” e animar com novos impulsos a vida das comunidades 
e de todos os católicos nelas empenhados.  
 
Este Katholikentag foi uma jornada de encontro, de celebração e de 
reflexão em tempos de crise. Ou melhor, de crises. E o deixar-se “malear” 
pelo contexto social e político é uma das características fundamentais 
destas jornadas, promovidas pelo “Comité Central dos católicos alemães” 
desde há mais de 150 anos.  E o tempo que vivemos é um tempo diferente, 
mais marcado do que nunca pela palavra “crise”. Crise quer dizer que as 
certezas e seguranças que nos marcavam durante tanto tempo deixaram de 
o ser. 
As crises em que o nosso mundo se encontra mergulhado – a crise da 
segurança e das políticas da paz em tempos da guerra contra a Ucrânia; a 
crise climática que se manifesta a nível global; a crise social que se mostra 
na pobreza e nas migrações forçadas  – inquietam todas as pessoas de boa 
vontade e exigem um maior esforço na procura de caminhos novos. Os 
cristãos não podem de forma alguma colocar-se de lado perante estas 
questões do mundo e da sociedade. O Katholikentag fê-lo e convida-nos a 
fazê-lo. Para além disso, há a(s) crise(s) interna(s) da Igreja, na Alemanha 
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como na maior parte dos países. O “caminho sinodal”, que a Igreja na 
Alemanha está a percorrer e que o Papa Francisco propõe como caminho 
para toda a Igreja, não podia deixar de ser tema do Katholikentag que este 
ano se realizou em Stuttgart. 
 
Como orientação de fundo na procura de respostas, o Katholikentag propõe 
como tema duas palavras-chave:  “Viver – Partilhar”. Uma releitura do 
programa ajuda-nos a perceber os horizontes por onde pode passar esta 
procura de soluções. O programa propõe três perspectivas: 
  
“A nossa fé: partilhar a esperança 
A nossa responsabilidade: partilhar os desafios 
O nosso futuro: partilhar as chances” 
 
A nossa fé: partilhar a esperança  
A situação da Igreja católica na Alemanha – tantas vezes caracterizada com 
a palavra “crise”, não podia deixar de ser tema do Katholikentag. No 
conjunto, os participantes e conferencistas, os bispos e os leigos com 
responsabilidades nas dioceses não deixaram de sublinhar como é 
importante que o “Caminho sinodal” seja prosseguido e assumido como 
última chance de esperança para o futuro da Igreja e, por ela, do Evangelho 
na sociedade de hoje.  “Como transmitir a boa nova do Evangelho no nosso 
mundo e na nossa sociedade, de forma a que ela seja uma perspectiva de 
esperança?” “Trata-se da constituição e da credibilidade da Igreja e da 
religião no nosso tempo”, afirma-se. 
 
A nossa responsabilidade: partilhar os desafios. 
As questões que ocupam e preocupam a sociedade e a política na 
Alemanha e na Europa não faltaram  em Stuttgart. A guerra contra a 
Ucrânia em primeiro lugar.  
  
O nosso futuro: partilhar as chances 
Questões que dizem a respeito  a todo o mundo exigem reflexão a nível 
mundial. A crise climática preocupa ou deve preocupar o mundo todo, pois 
está em causa a possibilidade de vida neste planeta. 
“Até que ponto o meu estilo de vida é compatível com o futuro dos meus 
netos?”, pergunta-se no programa.  “Como é que o nosso comportamento 
implica com o futuro de toda a criação?” 
O Katholikentag convida à reflexão, à oração e ao empenhamento, na 
procura de respostas às grandes questões do presente e do futuro.             jn  
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Guerra na Ucrânia  
obriga a uma nova 
reflexão  
sobre o 
armamento e 
sobre a guerra  

©Peter Weidemann, Pfarrbriefservice.de  
 
A invasão da Ucrânia pela Rússia a  24 de fevereiro deste ano e a guerra que 
desde então reduz o país a ruínas pode não ter surpreendido a todos, mas 
obriga a todos a reflectir as suas convicções sobre a guerra e a paz, sobre a 
segurança dos povos (e o que há que fazer por ela), sobre as armas e a 
legitimidade do seu uso, e, num segundo momento, sobre este sistema de 
dependência económica dos países em relação às grandes potências,  
baseado em interesses puramente económicos, sem critérios morais... 
 
É assim que esta guerra veio provocar a tão falada “mudança de época”. 
Nada será como dantes, afirma-se. Os pacifistas de ontem defendem agora 
o rearmamento nacional e a entrega de armas à Ucrânia. E os defensores 
da globalização começam a reflectir seriamente sobre os limites de uma 
economia sem moral, uma vez que se comprovou que os ditadores não 
mudam com os negócios nem os regimes ditatoriais se abrem políticamente 
com  as relações comerciais com democracias.  Faltará saber se as sanções 
económicas (como aquelas que o “ocidente” está a aplicar à Rússia) 
poderão terminar com as guerras, mas já se sabe que o comércio com 
países e sobretudo com super-potências que não respeitam os direitos 
humanos nem os direitos dos povos apenas os enriquece de uma forma que 
a todo o momento se tornará uma ameaça e um perigo para a paz mundial. 
 
Na Alemanha, como talvez em nenhum outro país,  uma reflexão profunda 
está em curso. Tanto nos núcleos dos partidos políticos, como nas 
comunidades e igrejas cristãs e na sociedade e geral. 
 
Numa declaração datada de 10.03.2022, os bispos alemães reflectem esta 
viragem.  A posição dos bispos acompanha de perto a reviravolta política do 
país.  
“A invasão da Ucrânia é também um ataque à Europa e aos seus valores. 
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Democracia, direitos de liberdade e o estado de direito, uma ordem da 
convivência dos estados na base de regras justas e de compromissos – tudo 
isso é desprezado e posto em causa por aqueles que querem roubar a 
liberdade à Ucrânia. A Europa faz bem em preparar-se para um longo e 
difícil conflito. Para enfrentar este desafio é necessário uma atitude de 
decisão e de clareza, para além de toda a histeria e de toda a tática”, 
escrevem os bispos. 
 
Os bispos compreendem todas as hesitações e interrogações que se fizeram 
e fazem sentir na sociedade e na igreja alemãs no que diz respeito ao  
fornecimento de armas à Ucrânia. A história da Alemanha justifica todas 
essas reservas. E as Igrejas cristãs sempre acompanharam com um olhar 
crítico a exportação de armas e de material militar.    
 
“E essa  atitude crítica irá continuar – escrevem os bispos – pois sabemos 
bem que o fornecimento de armas (facilmente justificado e com frequência 
motivado por interesses financeiros) alarga as possibilidades reais do 
recurso à violência armada” 
 
Mas os bispos são da opinião que a moral cristã permite o fornecimento de 
armas à Ucrânia. A situação concreta pesa na decisão. Trata-se de apoiar o 
direito de um país a defender-se de uma agressão externa. É o dreito de 
legítima defesa.  
 
O mesmo se diga em relação aos enormes investimentos no “rearma-
mento” da Alemanha agora votados no Parlamento: 100 mil milhões de 
euros serão postos à disposição das forças armadas alemãs para 
modernização e apetrechamento.  
 
“A Igreja está comprometida com a atitude de não-violência de Jesus, tanto 
ao nível doutrinal como na sua prática. Por isso, tem de dizer não à 
tentação do uso da violência sem limites. Violência e contra-violência 
geram uma espiral difícil de controlar. Violência de guerra provoca não só 
sofrimento concreto, mas acende o ódio ao inimigo. E uma consciência 
colectiva dos povos envenenada pelo ódio faz da paz um objectivo 
impossível de alcançar, ao longo de muitas gerações, como os exemplos da 
história comprovam” 
E os bispos concluem: “Toda a verdadeira religião recusa a guerra. É uma 
derrota da humanidade. Quem provoca uma guerra faz um crime contra 
Deus e contra o ser humano”.                                                                              jn    
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à procura da palavra 
 

Deus da vida e da eternidade: 
dia a dia nos dás vida da Tua vida 
respiração e alimento,  Espírito e amor. 
Em Jesus Cristo assumiste a nossa vida, 
partilhaste a nossa alegria e a nossa fome 
a nossa grandeza e a nossa miséria. 
 
Em grandes e pequenos milagres 
em sinais cheios de sagrado 
no meio do nosso quotidiano 
estás connosco 
e faz-nos tomar parte contigo. 
 
Da Tua plenitude partilhamos também 
a fé e a esperança 
o pão e as rosas 
a alegria e o sofrimento 
o tempo e o dinheiro 
os sonhos e os ideiais 
o saber e o poder fazer... 
 
Para “partilhar a vida”  
nos queremos reunir. 
Nós te pedimos, ó Deus, 
que o Teu Espírito nos acompanhe e anime. 
Dá o Teu Espírito às palavras e aos silêncios da Igreja. 
Infunde o Teu Espírito na vida e no convívio 
das pessoas lá onde cada um vive. 
Derrama o Teu Espírito sobre todos os cristãos  
em todo o mundo 
e que a Tua paz reine entre as religiões e culturas. 
 
Converte em bênção o nosso trabalho e as nossas preocupações, 
Deus eterno, Deus Vivo, Deus Fonte de Vida! 
 
Oração do Katholikentag 2022   (Tradução jn) 
   



  Comunidade Cristã junho – julho - agosto 2022                              

Rir faz bem 

Joãozinho, em tua casa também 
rezam antes do almoço? 
Não, a minha mãe sabe cozinhar!  
 
Joãozinho porque motivo foram 
expulsos Adão e Eva do paraíso? 
– Com certeza por não pagarem a 
renda, senhor professor! 

O Joãozinho vai ter com o pai e 
diz-lhe:  - Papá, tenho uma notícia 
boa e uma má. 
- Conta a boa primeiro Joãozinho 
- Passei a todas as disciplinas! 
- Boa! E a má notícia? 
- Era mentira! 

Pergunta a professora: - “O 
ladrão rouba a bicicleta”, onde 
está o sujeito? 
– Não sei senhora professora, 
mas se foi de carro já deve estar 
longe! 

A professora pergunta ao 
Carlinhos:  – Que estás tu a 
comer Carlinhos? 
– Os trabalhos de casa, senhora 
professora. 
– Mas porquê? 
– Porque a senhora professora 
disse que eram canja! 

Um gato passeava pelo telhado e 
miava: miau, miau, miau 
Aproxima-se outro gato a ladrar: 

au, au, au 
O primeiro gato diz: 
– Porquê que estás a ladrar se és 
um gato? 
Responde o outro: 
-Não posso aprender línguas? 

O que diz uma pulga para a outra: 
– Vamos a pé ou esperamos pelo 
cão? 

A professora pede a um aluno 
para dizer uma palavra que 
começasse pela letra C. Ele 
responde: – Vassoura 
A professora pergunta: 
– E onde está a letra C na palavra 
vassoura? 
– Está no cabo, diz ele! 

Mamã, os meninos na escola 
dizem que sou distraído! 
– Pedrinho, tu moras na casa em 
frente! 

A professora tenta ensinar 
matemática ao Carlinhos: 
– Carlinhos, se eu te der 4 
chocolates hoje e mais 3 amanhã, 
tu vais ficar com…com…. 
com….com….com…. 
– Contente! Responde o 
Carlinhos. 

Doutor, que posso fazer para que 
o meu filho não faça xixi na 
cama? Ponha-o a dormir na casa 
de banho!  
 
(de https://maemequer.sapo.pt) 
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          Bênção 

 
Deus nos abençoe com o amor que partilha a vida. 
Deus nos abençoe com o amor que respeita a vida. 
Deus nos abençoe com o amor que confia na vida. 
 
Deus nos abençoe com a liberdade de partilhar a vida. 
Deus nos abençoe com o respeito de preservar a vida. 
Deus nos abençoe com a abertura uns aos outros.                 
 
Partilhar a vida e participar 
Partilhar a vida e estar presente 
Partilhar a vida e ousar viver 
- Que para tudo e em tudo 
nos abençoe Deus -  Pai, Filho e Espírito Santo. 
 
          Katholikentag 2022 
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