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Celebrar a fé  

 

Abril 2015 

  

 04.04 Sábado Santo. Celebração da Páscoa em Offenbach (21:00) 

  no nosso Centro comunitário (Marienstr. 38)  

 

05.04. Domingo de Páscoa: Missa festiva de Páscoa em Nieder-

 Eschbach, às 08:30 h 

 

12.04. Segundo Domingo do mês (Páscoa II) :  

 Missa em Ober-Eschbach às 12:00 h e Offenbach 15:00  

 

19.04.  Terceiro Domingo do mês  (Páscoa III) 

 Missa em Harheim às 12:00 h e Offenbach 15:00 h 

 

25.04. Sábado 

Missa vespertina com a Comunidade alemã em Harheim, às 

18:30 h 

 

26.04. Quarto Domingo do mês (Páscoa IV) : domingo da 

integração 

 Somos convidados a tomar parte nas eucaristias da 

 paróquia onde vivemos. 

 

Maio 2015 

 02.05. Sábado – Celebração do Crisma 

  Missa em Offenbach, para todas as comunidades às  

  15:00 h 

 

 03.05.  Primeiro domingo do mês (Páscoa V) 

  Não há missa em Ober-Eschbach nem em Offenbach  

  Missa em Lollar às 17:00 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 
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Semana santa 
 

29.03. Domingo de Ramos 
Missa com bênção dos ramos em Harheim às 12:00 h;  

em Offenbach às 15:00 h,   Lollar 17:00 h 
 

02.04.  Quinta-feira Santa:  Celebração da última Ceia  
Neste dia, procuramos participar na missa das paróquias onde 
vivemos, como sinal da unidade da Igreja reunida na Eucaristia: 
* Offenbach: St. Paul, 19 h (leituras em português)  
 
Participe nas comunidades de língua alemã  ! 
 

03.04. Sexta-feira Santa: Celebração da Paixão e Morte de Jesus 
* Em Nieder-Erlenbach, às 15:00 h.   
   Antes (a partir das 14:15) e a seguir: confissões 
 
* Em Offenbach, S. Paulo, às 17:30 h.    
    A seguir: confissões 

 
04.04. Sábado Santo – Vigília Pascal: Celebração da Ressurreição.  

* Em Offenbach, às 21:00 h, na “Missão” (Marienstr. 38). 
 
05.04. DOMINGO DE PÁSCOA 

Missa festiva da Páscoa em Nieder-Eschbach (Igreja St Stefan 
(Deuil la Barre Str. 2) , às 08:30 h.  

 

 

O Círio Pascal, um sinal de Cristo Ressuscitado,  
visita as nossas casas e as nossas famílias ! 
 
Tem recebido nos últimos anos o  Círio Pascal em sua casa ?  
Se não, ainda pode inscrever-se! Contacte-nos ! 
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A nossa comunidade 
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR  

 
 

ABRIL 2015 
Horário das celebrações da semana santa:          ver página 3 

 

* 02 Quinta - Permanência consular no nosso centro comunitário 

 Offenbach: 10 – 15 h 
14 Terça – encontro de preparação para o Crisma em Harheim,  às 

18:00 e 19:00 h 
15 Quarta - encontro de preparação para o Crisma em Offenbach, às 

18:30 h. - seguida de encontro de padrinhos / madrinhas às 
19:30 h 

18 Sábado – Assembleia diocesana do Conselho das comunidades 

 estrangeiras, Mainz 

18 Sábado – Recomeço dos encontros de catequese: Harheim, 
 16:30 h 
* 21 Terça – Permanência consular na „Missão“, Offenbach: 10 – 15 h 
 
21 Terça - encontro de preparação para o Crisma em Harheim, às 
 19:00 h, para crismandos e padrinhos/madrinhas  
25 Sábado – Comemoração do 25 de Abril, no nosso “centro 
 comunitário”  (20:00 h) 
30 Quinta – Celebração de preparação para o Crisma e ensaio geral,
 na Igreja de St. Paul, 18:00 h 
 
MAIO 2015 
02 Sábado – celebração do crisma em Offenbach, 15:00 h 
 
09 Sábado – Recitação do terço em  Offenbach, Centro comunitário, 
 18:30 h  
09 Sábado – Missa e procissão em honra de N. Sra de Fátima em 
 Harheim, 20:00 h. 
14 Quinta feira da Ascensão – missa em Offenbach em conjunto 
 com as paróquias do centro da cidade (em St. Peter), 11:00 h 
 
(* Iniciativas de outras comunidades ou instituições, que apoiamos) 
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Pessoas  

e factos 

 
 
* Paulo Jorge da Silva Curado é 
o novo ministro extraordinário 
da Comunhão para a nossa 
comunidade.  
Frequentou o curso diocesano de 
preparação e recebeu do nosso 
bispo a autorização devida com 
data de 18.02.2015. 
Inicia o seu serviço na 
comunidade de Harheim/Ober-
Eschbach a 29.03.2015. 
Reside em Harheim. 
 
* Fados de Coimbra na nossa 
Comunidade. No  dia 25 de 
Março, quarta-feira, tivemos 
connosco um de 6 estudantes do 
Grupo Fadosmed da Universida-
de do Porto, que nos presentea-
ram com um serão de “fados de 

Coimbra”. Aproveitámos a 
passagem destes estudantes 
para saborear um pouco desta  
maravilhosa manifestação da 
música portuguesa. 
 
 

Recenseamento 
da prática religiosa 

 

No domingo, 1 de Março, 
fizemos a contagem das 
pessoas que participaram nas 
eucaristias dominicais, 
conforme orientações 
diocesanas. 
 
Os números: 
Ober-Eschbach – 83 pessoas 
Offenbach: 76 pessoas 
Lollar : 17 pessoas 

 

 

 
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   
*   Pfr. Sohns – Pároco -  Offenbach -  069 800713 11 
*   Padre Carlos Figueiredo – 0176 72937486  (novo!)  
*    ou a paróquia onde vive (todos nós somos também membros da 
paróquia onde vivemos!) 

 
Permanências consulares. 
Para marcações contactar directamente o Consulado de Stuttgart pelo 
telefone 0711 227396 ou por e-mail: mail@cgstg.dgaccp.pt 

mailto:mail@cgstg.dgaccp.pt


Comunidade Cristã  Abril  2015 

 
 

tema 

 

 
 

“Verda-
deira- 
mente 
este 
Homem 
é Filho de 
Deus” 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ele me amou e se entregou por mim” (Gal. 2,20) 

Nestes dias, para nós cristãos, é o tempo mais importante do 
ano. É mais importante porque neste tempo celebramos o 
Mistério da Morte e Ressurreição de Nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo. Nele, Deus manifestou todo o seu amor pela 
humanidade e por cada um de nós. E por reconhecer este 
grande amor, podemos dizer como o Apostolo Paulo: “ele me 
amou e se entregou por mim”. E se entregou de uma maneira, 
que para muitos foi um escândalo: se entregou pregado numa 
cruz. Como é possível, o Filho de Deus, reconhecido pelo 
Centuriao Romano na hora de sua morte na cruz (Mc. 15,39) 
aceitar passar por isso? 

Quando São Paulo diz que a pregação dos cristãos (aquilo que 
eles anunciam), é o Cristo Crucificado e que esta declaração 
consiste numa loucura, causa estranheza aos ouvintes, mas 
poderíamos dizer que há uma explicação para isso. Os judeus 
consideravam Deus imortal e os gregos também acreditavam 
que as divindades não morriam. Cristo, era Filho de Deus. Como, 
para uma pessoa religiosa ou não, acreditar na morte de um 
deus? Por isso, esta mensagem era difícil de ser aceita como 
verdade. No entanto, era nisto que os cristãos acreditavam. Uma 
verdade que contraria o padrão do mundo e a ordem das coisas 
estabelecidas. Assim, a “loucura cristã” é a base dos 
ensinamentos feitos por São Paulo e por outros cristãos.  

Tudo começa e tem sua razão num Deus poderosamente 
(aparentemente) fraco: Jesus. E é pela crucificação de Jesus 
que se revela a força e o poder d`Ele sobre a morte: a 
Ressurreição. Se faz de fraco para revelar sua grandeza. A cruz 
revela a natureza e caráter do Filho de Deus e seu amor pela 
humanidade, passando até pela experiência da morte e morte de 
cruz para nos dar vida plena.  Por isso, a cruz também é nossa 
Vitória. E assim podemos meditar e confessar junto com todos 
que acreditaram: “Ele, que era de condição divina, não 
reivindicou o direito de ser equiparado a Deus. Mas despojou-se 
a Si mesmo tomando a condição de servo, tornando-se 
semelhante aos homens. Tido pelo aspecto como homem, 
humilhou-se a Si mesmo feito obediente até a morte e morte de 
cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima 
de todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre 
nos Céus, na Terra e nos infernos e toda língua confesse que 
JESUS CRISTO É O SENHOR PARA A GLÓRIA DE DEUS PAI” 
(Fl. 2,6-11)      P. Carlos (CF)                                                  
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Deus que se revela no Crucificado 

Refere Marcos que, no momento da morte de Jesus, o véu do 
templo se rasgou de alto a baixo (15,38) e que um centurião 
romano, olhando para o crucificado acabado de morrer, 
exclamou “verdadeiramente este homem era o Filho de Deus” 
(15,39). 

O véu do templo escondia aos olhos do Povo aquilo que era 
considerado como símbolo por excelência da presença de 
Deus:  a Arca da Aliança. Estava ali, no templo, num lugar 
sagrado, o mais santo. Se Deus, porque é Deus, não pode ser 
visto nem é acessível aos crentes, também os sinais-
simbólicos  da presença desse Deus eram inacessíveis ao 
povo. Apenas o sumo-sacerdote ali entrava.   

Mas com a morte de Jesus,  rompe-se este véu que no templo 
escondia o “santo dos santos”. A mensagem é clara: no 
Crucificado, Deus revela-se. O Deus distante torna-se 
próximo, perto e visível, de  uma maneira acessível a todos. 
Próximo de todos, numa proximidade que o jeito de viver, a 
palavra e os gestos de Jesus de Nazaré já tinham anunciado, 
mesmo proclamado, mas que agora se torna “patente”.  O 
“Segredo messiânico” revela-se.  Jesus é a revelação deste 
Deus e do Seu Amor por nós, é o  Messias!. 

Se o rasgar do véu do templo era um sinal que os judeus 
compreendiam bem, a confissão/ “conversão” do centurião era 
um apelo a todos os de fora, aos não judeus: todos são 
chamados a pensar a partir das categorias de humanidade: 
“este Homem” era verdadeiramente o Filho de Deus! Os 
direitos humanos são traços da dignidade de filhos de Deus. 
Quem procura a verdade e se deixa interpelar pelo sofrimento 
dos inocentes, também esse “vê” o Deus que se revela tão 
claramente em Jesus, o Servo de Javé crucificado, e, nele, em 
todos os crucificados, de todos os tempos, em todos os 
expoliados e roubados dos seus direitos, em todos os 
maltratados na sua dignidade de filhos de Deus. 

Deixemo-nos interpelar pelo Crucificado e pelo segredo que 
nele se revela. O Deus do Amor-que-dá-a-vida está bem 
visível no meio de nós, sem véus de templo, sem segredos. 
Basta ver, contemplar, re-conhecer! E assim podemos abrir-
nos à alegria da ressurreição: Deus confirmou Jesus Cristo, 
Ele ressuscitou e envia-nos para a Galileia, lá onde o 
Evangelho começou a ser anunciado!                               (Jn) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Verda-
deira- 
mente 
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é Filho de 
Deus” 
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À procura da Palavra 

 
Senhor  Jesus 

 
Minha força e meu fracasso 
És Tu. 
Minha herança e minha pobreza. 
Tu, minha justiça, 
Jesus. 
 
Minha guerra e minha paz. 
Minha livre liberdade. 
Minha morte e vida, 
Tu. 
Palavra de meus gritos. 
Silêncio de minha espera. 
Testemunha de meus sonhos. 
Cruz da minha cruz! 
 
Causa da minha amargura, 
Perdão do meu egoísmo, 
Crime do meu processo, 
Juíz do meu pobre pranto, 
Razão da minha esperança, 
Tu! 
Minha Terra Prometida 
És Tu... 
 
A Páscoa da minha Páscoa 
Nossa glória para sempre, 
Senhor Jesus! 
 
Pedro Casaldáliga,  
Bispo 
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De todas as 
propostas de 
Jesus, qual é  a 
mais atraente? 

E qual é a mais dificil de 
viver? 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para mim, a proposta mais atraente é a proposta da humildade: “se 
queres ser cristão, então: faz-te amigo dos pequenos, dos simples, 
dos pobres, dos que contam pouco na sociedade. Ela é para mim a 
mais atraente porque eu acho que nós todos queremos ser aceites 
no país onde vivemos. Nós todos somos humanos e devíamos 
comportar-nos e tratar todos os outros assim, mesmo que eles não 
sejam como nós, mais pobres ou assim. Ao mesmo tempo acho 
que ela é a mais dífícil de viver no nosso tempo, porque sempre 
que há alguém e sempre irá haver que não gostam dos outros  só 
porque não têm tanto dinheiro ou não gostam daquilo que eu gosto.                                    
Melissa                                                                                             

 
Na minha opinião, há duas propostas de Jesus que são difíceis de 
viver, hoje. A primeira é o perdão. As pessoas não perdoam ou não 
sabem perdoar aos inimigos. 

A segunda é o amor: em muitas partes do mundo onde há guerra e 
violência, já não há amor. Ninguém quer amar quem o odeia. As 
pessoas não são como Deus. Não amam, não perdoam facilmente.                                             
Lucia 

 Para mim, a proposta mais atraente é a “fé”, porque Deus é o 
nosso amigo. Nós temos que ter fé nele, ele é o nosso caminho. 
Ele não nos deixa cair e guia-nos pelo caminho certo. Só temos 
que ter fé, porque a fé é a razão de ser cristão. A proposta que me 
parece ser a mais difícil para as pessoas do tempo que corre é 
viver a confiança em Deus.   Liliana                                               

CR 15 

Caminhada 
de 
preparação 
para o 
crisma 2015 
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Para mim, pessoalmente, a proposta de Jesus mais atraente é 
“amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, 
abençoai os que vos amaldiçoam, rezai pelos que vos caluniam”.  
E é também a mais difícil de viver, pois  as pessoas do nosso 
tempo pensam que devem “pagar com a mesma moeda”  
Isaura 

 

A proposta de Jesus que mais me entusiasma é a fé. Com a fé, 
sentimo-nos mais seguros. 
 
Aquela que me parece mais exigente é a do perdão. Perdoar aos 
inimigos. Perdoar a quem nos quer mal.... 
Mesmo assim acho que é importante sabermos perdoar! 
Katia 

Se queres ser cristão, então... 
 

- acredita em Jesus. Ele é caminho que leva a Deus, verdade que não 
engana 
- Confia em Deus à maneira de Jesus  

- Escolhe sempre a Vida. Diz não a tudo o que destrói e mata.. 
- Procura seguir por caminhos de luz. Procura viver a tua vida “à luz” 
de Deus. 
- Guarda a Tua liberdade de Filho(a) de Deus. Não te deixes escravizar 
por nada nem ninguém. 
- Aprende a pedir perdão e a perdoar, uma, duas, três... setenta vezes 
sete vezes. Sempre.  
- Procura fazer a paz e não a guerra. Não respondas à violência com 
violência. 
- Procura acima de tudo a justiça de Deus, que é bom para com todos. 
- Procura amar sem fronteiras.  Um amor que abranja também quem é 
diferente. E também quem te quer mal. 
- Nunca te canses de procurar a verdade e defendê-la.  
 - Faz-te amigo dos “pequenos”, dos simples, dos pobres, dos que 
contam pouco na sociedade. 
                     Texto de reflexão, na preparação para o Crisma 
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DOMINGO DE RAMOS e DOMINGO DE PÁSCOA: 
 
- colecta no ofertório das missas para a MISEREOR ! Vamos 
partilhar com generosidade a favor das vítimas da pobreza e da 
destruição do meio ambiente! 
 

 

 

““Neu denken !  
Veränderung wagen”   

Pensar em novos 
modelos  

ousar a mudança!!” 
 

 

MARIENTHAL 2015 
 
No dia 17 de maio propomos à comunidade uma viagem organizada a 
Marienthal, em autocarro. Os conselhos paroquiais apoiam, de forma a que 
todos possam participar. Teremos um autocarro a partir de Offenbach (50 
pessoas) e outro a sair de Harheim/Ober-Eschbach (50 pessoas). Pedimos 
a todos os interessados para se inscreverem quanto antes! 

 

Grupos regulares, com encontros a ritmo semanal: 
  
Segundas-feiras: Grupo coral NOVA TERRA, Offenbach, às 20,30 h 
Quintas-feiras: tardes de convívio dos "Reformados", na missão, a partir 
das 15,30 h 
Sextas-feiras: Rancho Folclórico da Missão de Offenbach, a partir das 20 h 
Sábados: Catequese em Offenbach (15 h) e Harheim (16,30 h) 
Sábados: Grupo Asas de Vidro (Offenbach) 

Sábados: Grupo coral de Harheim/Ober-Eschbach, às 17,30 h. 

Patrocínios 
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  Offenbach 
 
Tiragem deste mês: 450 ex. 

 

O próximo 
número da 

Comunidad
e Cristã  

sai a  
09 de Maio 

2015 
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A todas as nossas leitoras e leitores, 
a toda a Comunidade, 

a todas as cristãs e cristãos  
de língua portuguesa 

 
desejamos 

uma 

Santa Páscoa 
na alegria de Cristo Ressuscitado ! 

 

 
 
 

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/

