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Celebrar a fé  

 

Plano das missas nas nossas comunidades para este mês: 

 

Maio 2020 

 

10.05. Segundo domingo do mês, V Páscoa A  

 Offenbach: 09:30 h  Ober-eschbach: 11:30 h  
  

17.05.  Terceiro domingo do mês, VI Páscoa A   

 Offenbach: 09:30 h  Harheim: 11:30  h    Kelsterbach: 16:00 h 

 

24.05. Quarto domingo do mês, VII Páscoa A    

              Domingo de integração. Participamos nas celebrações de domingo   

 nas paróquias onde vivemos. 

    

31.05. Quinto domingo do mês, Pentecostes A 

            Offenbach: 09:30 h  Harheim: 11:30  h      

 

Junho  2020 

 

07.06. Primeiro domingo do mês – Santíssima Trindade   

 Offenbach: 09:30 h  Harheim: 11:30  h      
 

11.06. Quinta – Festa do Corpo de Deus.Não há celebração em conjunto 

 com outras comunidades.  

             Missa em Offenbach às 09:30 h  e em Harheim 11:30  

 
14.06. Segundo domingo do mês, XI Domingo Comum A  
             Offenbach: 09:30 h  - Harheim: 11:30 h -  

 

21.06. Terceiro domingo – XII Domingo comum A. 

             Offenbach: 09:30 h  - Harheim: 11:30  - Kelsterbach 16:00 h 

 

28.06. Quarto domingo do mês – XIII Domingo comum A.  

  Domingo de integração. Participamos nas celebrações de domingo 

  nas  paróquias onde vivemos. 

 
 

Imagem da capa: peter_weidemann_pfarrbriefservice 
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este mês 

TOME NOTA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção: 
até nova 
comunicação 
não haverá 
missa em Ober-
Eschbach aos 
1ºs e 2ºs 
domingos do 
mês, mas 
sempre em 
Harheim, uma 
vez que a Igreja 
é maior.... 

Isolamento, quarentena, 
suspensão de actividades comunitárias 

Aquilo que vivemos nas últimas semanas e em boa 
parte ainda estamos a viver, por todo o mundo, não 

parece ter precendentes na história da humanidade: a 
suspensão de toda a actividade que possa juntar ou 

reunir as pessoas, por causa de um virus, algo invisível 
mas que a ciência nos garante e a estatística comprova 
pode ser altamente nocivo para a saúde e para a vida. 

 
Tudo parou. Na sociedade e também na Igreja, como 

parte dela, solidária com ela, nas suas alegrias e 
angústias... 

As celebrações religiosas foram suspensas. Fomos 
convidados a ver “missa” pela TV. Reuniões foram 

suspensas e continuam ainda em grande parte. A festa 
da Páscoa foi celebrada com Igrejas vazias... 

Tudo parou e só pouco a pouco se irá retomar... 
 

Mas nem tudo foi suspenso. A nossa espiritualidade e a 
nossa visão do mundo foi desafiada, foi convidada a 

rever, a converter-se, como em tempo de quaresma. 
Quaresma e quarentena são da mesma família. 

Fomos convidados a interrogar-nos sobre o essencial 
das nossas vidas. Muitos passaram a dar mais tempo à 

família, e á natureza. No campo da fé, demos connosco 
a sentir necessidade de rezar mais, de meditar mais... 

Fomos convidados a (re)descobrir e valorizar mais 
outras formas de comunicação “à distância”, inventar 
formas de dizer aos outros “estamos separados”, mas 

unidos...  
Fomos convidados a reflectir que afinal o mundo precisa 
mais de pessoas que cuidem dos outros, e que os que já 

o fazem devem ser mais valorizados... 
Oxalá esta conversão espiritual continue mesmo depois 

de a ameaça do virus ter desaparecido...  



Comunidade Cristã maio 2020                                                                                          4 

 

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

 
 

 

Maio 2020 

 
23 Sábado – recitação do terço às 18:00 h no centro comunitário de 
 Offenbach 
 
30 Sábado - recitação do terço às 18:00 h no centro comunitário de 

Offenbach 
 

Actividades suspensas 
 
Devido à situação actual de afastamento social, foram suspensas as 

seguintes actividades que normalmente celebramos nesta altura: 
 

- Missa e procissão em honra de N. Sra. de Fátima em Harheim 
- Peregrinação a Marienthal 
- Festa do Corpo de Deus em Offenbach e em Ober-Eschbach 
   (Só missa à hora normal em Offenbach e em Harheim) 
- Festa de Santo António em Offenbach 
- Mainuferfest (Offenbach) 
 

Avisos de higiene para as nosas celebrações: 
 
Ao entrar e ao sair da Igreja, ponha máscara! 
Desinfecte as mãos à entrada da Igreja  
Veja se o seu nome está na lista ou, se não estiver dê o nome. 
Não há livros de cânticos, porque não se pode cantar 
Os lugares disponíveis para se sentar estão devidamente marcados.Uma 
pessoa por cada lugar marcado. Se for casal e filhos, podem ficar juntos. 
Na entrada, na saída, na ida à comunhão... manter sempre o mínimo de 1,5 
m de distância. 
Ao sair, não fique em grupos a conversar... mantenha a distância! 
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Vida das comunidades 
 
Devido à situação criada pelo virus, também os encontros de 
catequese foram suspensos, assim como as festas da primeira 
comunhão e profissão tiveram de ser adiadas.  
 
As celebrações da primeira comunhão e profissão serão marcadas 
oportunamente em conjunto com os pais, provavelmente para os 
meses de setembro ou outubro. 
 
Os encontros serão retomados assim que a situação o permita. Para 
já, estamos a convidar as crianças da catequese para uma caminhada 
de revisão, voltando a trabalhar os temas propostos desde o 
princípio, com a ajuda de folhas especialmente preparadas para o 
efeito. 
 
Durante a quaresma, as crianças colaboraram na elaboração de uma 
via-sacra, que foi  enviada a muita gente, uma estação por dia... uma 
boa experência! 
 
O serviço de acólitos nas missas de domingo também está 
provisoriamente suspenso.  
 
 

Gestos de solidariedade 
 
No quinto domingo de maio, festa do pentecostes, somos convidados pela 
Igreja na Alemanha a partilhar com os cristãos dos países de Leste. 
 
O apoio às pequenas comunidades católicas nessa região do mundo está 
confiado a RENOVABIS, uma organização da Igreja alemã. 
 
Iremos pois fazer a nossa colecta nesse domingo, 31 de maio. 
Atenção os cestos de recolha de donativos estão agora colocados á saída da 
Igreja. 
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Tema 
 

 
 
Amar o 
próximo 
 
manter a 
distância 

 
 

 

Igreja solidária no mundo. 
 
„Estamos no mundo para amar a Deus e uns aos outros, 
porque é isso que permanece, o resto passa“. O papa 
Francisco, como porta voz da igreja, conseguiu manifestar o 
sentimento e a solidariedade dos cristãos católicos a todo o 
mundo em meio ao drama da pandemia do coronavirus. 
Esse sentimento multiplicou-se por todas a dioceses do 
mundo. Nunca se ouviu na história da Igreja: o tempo mais 
forte da fé cristã, a celebração da Páscoa do Senhor, 
sempre celebrada em grandes festas litúrgicas 
comunitárias, neste ano foram celebradas apenas em 
pequenos grupos nas comunidades,  ou através dos meios 
de comunicação. É a consciencia de que a Igreja está no 
mundo e se solidariza com ele no meio dos seus medos e 
incertezas. “O Senhor não nos deixa sós! Permanecendo 
unidos em oração, estamos certos de que Ele colocou sua 
mão sobre nós, e repetiu com força: não tenhas medo, eu 
estou sempre contigo.” 
 
Não será facil esquecer as imagens dos hospitais com 
pessoas em desespero em busca de alivio para seu 
sofrimento, mas guardaremos no coração as tantas 
imagens de solidariedade das pessoas e da Igreja mostradas 
através das mídias. Entre elas, as celebrações no Vaticano, 
onde o Papa Francisco, em todas elas, pedia pela saúde de 
toda a humadade e sempre sempre agradecia aos médicos 
e enfermeiros pelo cuidado e  amor ao próximo até ao 
extremo das forças. 
 
Fica-nos um último apelo do Papa feito na mensagem de 
Páscoa: “Encorajo todos os que tem responsabilidade 
politicas a trabalhar ativamente para o bem comum dos 
cidadãos (…) Este não é tempo para a indiferença, mas para 
a solidariedade”. 
 
CF 
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O amor ao próximo 
exige proximidade ? 
  
Na parábola do “bom samaritano” está claro: o próximo 
daquele homem caído no chão e maltratado pelos salteadores 
foi aquele samaritano. Ele que, em si, parecia estar “longe”, 
por ser de outro povo e de outra confissão religiosa, aproxi-
mou-se fisicamente dele (os outros desviaram-se e passaram 
ao lado), tratou-lhe das feridas, pegou nele e levou-o consigo... 
É com esta a imagem de amor ao próximo que o evangelho de 
Jesus nos marcou, e ainda bem. Aproximar-se, tocar, abraçar, 
tratar, mãos nas mãos continua a ser a prática nº 1 do “amor 
ao próximo”. Fazer-se próximo do “outro”, do diferente, é 
mandamento segundo depois do amor de Deus. 
 
No entanto a crise provocada por este vírus que a humanidade 
não consegue ainda controlar nem evitar com vacinas levou-
nos também a reflectir que o a amor ao próximo pode passar e 
traduzir-se sem esta componente de “proximidade física”  e 
pode mesmo (!) exigir distância, quando a distância é sinal não 
de indiferença nem desprezo nem de arrogância, mas de 
respeito, de cuidado, de atenção para não “contagiar” o outro 
com a minha doença... Amar o próximo é, de facto, uma 
atitude espiritual, que me leva a ver no “outro” o meu 
próximo, e a desejar que ele viva, tenha saúde e esteja bem...  
 
Já sabíamos isso da nossa maneira de entender a oração de 
intercessão: sempre que damos connosco a rezar pelo “outro”, 
esteja ele onde estiver, a rezar por alguém cuja situação ou 
vida nos preocupa, estamos a “praticar” o amor ao próximo na 
sua forma mais espiritual... mais “pura”. 
Mas também os nossos gestos de solidariedade – a nossa 
partilha com gente de outras terras que vive em maiores 
dificuldades que nós - que outra coisa é senão “amor ao 
próximo”?  
Sim, o amor ao próximo, não exige necessariamente 
proximidade física  e tem força capaz de vencer todas 
distâncias... ou de aguentar, se for para bem do próximo!      Jn 
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Aqui  
E 
agora 

Testemunhos e 
experiências de vida  
em tempo de 
corona... 
 

Sentia que Deus nos protegia ... 
Eu ouço quase todos os dias a missa na Rádio Renascença através do 
telemóvel às 13 horas daqui, e aos Domingos vemos sempre na RTP 
internacional a Celebração Eucarística. Também lia os textos da quaresma 
que o Sr. Nunes me mandava e da semana santa também. Para mim estes 
textos ajudaram muito nestes momentos tão difíceis, porque sempre que 
os lia  invocava imediatamente uma oração para que esta situação passasse 
o mais rápido possível, e sentia que Deus nos protegia. Relativamente à 
família penso que foi e está a ser a parte melhor: já hà muito tempo que 
não tinhamos tempo uns para os outros, apesar de trabalharmos sempre 
conseguimos conciliar-nos uns com os outros. Por si só o virus já é péssimo, 
mas o afastamento social é para mim a parte mais negativa de tudo. As 
pessoas têm de se abraçar e sentir o calor humano em cada um, e nesta 
situação é uma coisa que não se pode fazer. 
                                                  Amélia Araujo 
 

Tem sido para mim um tempo de adaptação !  
 
Tê-me feito muita falta as missas de domingo, apesar de assistir pela 
televisão (que é muito bom termos essa possibilidade na nossa língua) falta 
o contacto com as pessoas que encontro todos os domingos e que já fazem 
parte da minha vida. O que tem sido muito benéfico são os textos bíblicos 
com a respectiva explicação que me têm sido enviados todos os dias, que 
têm mantido viva a minha fé e alimentado a comunhão entre nós. A Via-
Sacra, que que antecedeu a Páscoa, fez-me viver e relembrar a agonia de 
Jesus até chegar ao calvário !  Em família, tem sido um tempo feliz apesar 
de certas restrições! Muito grata a todos(as) que têm enviado orações, 
mensagens e imagens pois faz com que estejamos mais unidos neste tempo 
em que todos desejamos que passe bem depressa !  
                                                  Gorete Quinta 

8 
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Senti falta das nossas eucaristias todos os Domingos 

Nesta quarentena eu acompanhei as celebrações das missas todos os 
domingos na TV em português. Gostei muito de ter assistido, mas senti falta 
das nossas eucaristias todos os domingos principalmente nos Ramos e na 
Páscoa. Fiquei muito triste por não podermos celebrar com a familia. 
Adorei os textos: foi uma maneira também de viver a quaresma e a semana 
santa. Quanto ao tempo que passamos em Familia, foi muito bom e sem 
stress .                                       Olga Pereira  

Foi e está a ser um tempo difícil para todos.  
                 
Numa casa portuguesa, acostumados a estar próximo uns dos outros, a dar 
abraços e beijinhos e de repente ter de evitar, por si só já causou um certo 
impacto. Com respeito á comunidade, queríamos dizer que sentimos falta 
das celebrações da Páscoa e do convívio com a família e amigos mais 
próximos. 
Isso marcou-nos muito. Fizemos um esforço para seguir as orientações da 
comunidade para esse tempo. Acompanhamos a missa da Páscoa na TV 
alemã. Gostamos da ideia do ramo pelo correio no domingo de ramos e da 
vela (cirio pascal). Gostamos muito da via-sacra e dos desenhos feitos pelas 
crianças da catequese com mensagens do Joaquim. 
Também aproveitamos esse tempo para recomeçar os ensaios com o grupo 
Asas de Vidro através dos meios modernos de comunicação (via internet). 
Alegramo-nos muito por ter a participação do Padre Carlos no nosso 
primeiro "live".  Infelizmente, para fazer música juntos ao vivo na Internet 
são precisos equipamentos muito sofisticados. Assim ficamos só por aulas 
de teoria. 
Estivemos em isolamento social, mas sempre tirámos tempo para passear 
juntos, em família, os três. Fomos todos os dias caminhar pelos campos, nas 
margens do rio, sempre conversando.  Nos últimos dias passamos por uma 
situação que nos assustou muito. Quando no início das aulas do Joel, um 
colega foi testado positivo com o corona-virus (Covid-19), todos os alunos e 
professores que tiveram contacto foram obrigados a ficar em quarentena. 
Assim também nós. Foram 14 dias sem sair a rua. Tinhamos apenas a 
pequena varanda para olhar para fora. Mas já está tudo bem.          
                                                 Joel, Carla e Paulo Pinho 
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à procura da palavra 
   
Oração a Nossa Senhora de Fátima* 

 
Bem-Aventurada Virgem de Fátima, 
com renovada gratidão pela tua presença materna  
unimos a nossa voz à de todas as gerações  
que te dizem bem-aventurada. 
 
Celebramos em ti as grandes obras de Deus,  
que nunca se cansa de se inclinar com misericórdia sobre a 
humanidade, atormentada pelo mal e ferida pelo pecado,  
para a guiar e salvar. 
 
Acolhe com benevolência de Mãe 
o acto de entrega que hoje fazemos com confiança,  
diante desta tua imagem a nós tão querida. 
 
Temos a certeza que cada um de nós é precioso aos teus olhos  
e que nada te é desconhecido  
de tudo o que habita os nossos corações.  
Deixamo-nos alcançar pelo teu olhar dulcíssimo  
e recebemos a carícia confortadora do teu sorriso. 
 
Guarda a nossa vida entre os teus braços:  
abençoe e fortalece qualquer desejo de bem;  
reacende e alimenta a fé; ampara e ilumina a esperança;  
suscita e anima a caridade;  
guia todos nós no caminho da santidade. 
 
Ensina-nos o teu mesmo amor de predilecção  
pelos pequeninos e pelos pobres,  
pelos excluídos e sofredores, pelos pecadores e os desorientados;  
reúne todos sob a tua protecção  
e recomenda todos ao teu dileto Filho, nosso Senhor Jesus. 
Amém. Avé Maria...... 

Ato de Consagração a Nossa Senhora de Fátima do Papa Francisco (2013) 

10
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Rir faz bem 

Puxão de orelhas 
O Toninho refugia-se nos braços 
da mãe depois do pai lhe ter 
puxado as orelhas. O pai 
aproxima-se e pergunta-lhe:  
- Podes dizer-nos porque é que te 
puxei as orelhas?  
E Toninho:  
- Estás a ver, mãe? O pai quase 
me arrancava as orelhas e, agora, 
nem sabe porquê! 

 
A mãe e as noras 
Uma mulher tinha dois filhos, que 
casaram. Um foi morar no Porto e 
outro em Lisboa. Quando a mãe 
ficou viúva, o irmão dela 
perguntou:  
- Vais viver em casa de que filho? 
E ela respondeu:  
- Uma nora quer que eu vá para o 
Porto e a outra, que eu vá para 
Lisboa.  
E o irmão:  
- Ah, que carinhosas!  
E a viúva continua:  

- Nem tanto. A do Porto quer que 
eu vá para Lisboa, e a de Lisboa 
para o Porto. 

 
O melhor 
O Joãzinho chega em casa todo 
contente e diz à mãe: - Descobri 
que eu sou mais inteligente do 
que a professora.  

- E como descobriste isso, meu 
filho?  
- É simples, eu passei de ano e ela 
vai continuar na mesma escola! 

 
Passageiros 
Dois bêbados entram num 
elétrico. Aproximam-se de um 
oficial da Marinha e apresentam-
lhe os bilhetes.  
Este diz-lhes: – Sou oficial da 
Marinha, não sou revisor. 
Então, diz um ao outro:  
- E agora, pá? Enganamo-nos, isto 
é um barco!  

 
Não te cases! 
O António chega a casa com um 
amigo e diz à mulher: 
– Querida! Trouxe um amigo para 
jantar! 
– O quê? Mas tu estás doido ou 
quê? Então com a casa por 
arrumar, a louça toda suja, e sem 
me avisares para eu preparar algo 
para a refeição… 
– Sim, sim, eu sei! 
– Então porque é que o 
trouxeste? 
– Porque o coitado está a pensar 
em casar e eu queria que ele  
visse no que se está a meter! 
 

Mais vale um cavalo com uma 
cela, do que três celas sem 
cavalo. 
                Provérbio popular
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Como cristãs e cristãos 
temos responsabilidade  

para com os nossos concidadãos  
e para com a nossa sociedade. 

Temos de fazer tudo  
para impedir a propagação do virus. 

 
A renúncia a celebrações  

e outras actividades da vida comunitária  
é, assim, um serviço  

que queremos prestar  
aos que mais ameaçados estariam  

no caso de uma infecção. 
 

Peter Kohlgraf 
Bispo de Mainz 

 
 
 

 
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/

