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Celebrar a fé  

 
Plano das missas nas nossas comunidades: 

 

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  

 

18.09. - Terceiro domingo do mês - 25° Domingo da Comum C 

Offenbach: 09:30 h   -  Harheim: 10:30 h (na Quinta da 

fam. Schmidt)   - Kelsterbach:16 h 

 

25. 09. - Quarto domingo do mês - 26° Domingo da Comum C 

Domingo de integração.   Participamos nas celebrações de domingo   

nas   paróquias onde  vivemos.    

  

Outubro 2022 

 

 02.10. - Primeiro domingo do mês - 27° Domingo Comum C 

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

     
 09.10. - Segundo domingo do mês - 28° Domingo Comum C 

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

  
15.10. - Sábado – celebração do crisma, Offenbach, St. 

Stephanus,(Nieder-Eschbach) 16:00 h com o Bispo Dom Daniel 

Batalha, bispo auxiliar de Lisboa. 

 

16.10. - Terceiro domingo do mês - 29° Domingo Comum C  

Missa em língua portuguesa só em Kelsterbach, 16:00 h, missa 

presidida por Dom Daniel Batalha, bispo auxiliar de Lisboa. 

 

23.10. - Quarto domingo do mês - 30° Domingo da Comum C 

Domingo de integração.   Participamos nas celebrações de domingo   

nas   paróquias onde  vivemos.    

 
30.10. - Quinto domingo do mês - 31° Domingo da Comum C  

Offenbach: 09:30 h   -  Harheim: 12:00 h 
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Vida das comunidades 
* Festa dos Povos e Culturas em Offenbach, na Wilhelmsplatz 
17-18.09 -  Sábado/domingo. Presença da nossa comunidade.  
 
* Festa da Paróquia de Harheim:   18.09.- domingo, missa em conjunto das 
duas comunidades na Quinta da fam. Schmidt às 10:30 h. Almoço com 
comida portuguesa. Folclore português. 
 
* Mês do Rosário .  Outubro, o mês do santo rosário, nossa Comunidade 
oferece um momento semanal para a recitação do terço: aos sábados, às 18 
horas na sala da Missão, em Offenbach. 

 
* Celebração do crisma,  15 de outubro, às 16:00 h  
na igreja de St. Stephanus, em Nieder-Eschbach (Deuil la Barre Str. 2, 
60437 Frankfurt ), 25 jovens de nossa comunidade:  9 de Offenbach, 15 de  
Harheim/Ober-Eschbach e 1 da comunidade de Frankfurt. 
 
Datas dos próximos encontros de crisma: 
09.09. – 16:00 h – Offenbach  /   10.09. – 14:30 h – Harheim 
23.09.- 16:00 h  – Offenbach  /    24.09. – 14:30 h – Harheim 
08.10. – 16:00 h – Nieder-Eschbach: Ensaio geral. 

 
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 – 13:00 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 

 

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  
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Semana 
Intercultural  

2022 
 
A abertura 
é possível... 
e necessária! 

 
Desde há mais de 40 anos que na Alemanha, e também em Offenbach,  
celebramos a “semana intercultural” – ao início conhecida pelo nome de 
“Semana dos estrangeiros”.  De ano para ano, esta inciativa tem procurado 
sensibilizar a sociedade para as questões relacionadas com a diversidade 
multicultural que é visível não só nas grandes cidades mas também a cada 
recanto deste país. 
A luta por uma sociedade sem racismo nem discriminações de tipo algum, a 
procura de políticas mais justas e sensíveis para a diferença, a partilha de 
práticas e formas de convívio entre os cidadãos... tudo isso tem sido 
programa destas semanas, preenchidas por um programa variado de 
actividades, entre as quais não faltam nunca as “festas dos povos”, como 
demonstração “que se pode saborear”, no exemplo da culinária e folclore, 
daquilo que podia ser uma sociedade aberta, na sua riqueza intercultural. 
Cada povo, cada cultura oferece o melhor que tem e com abertura partilha 
com todos, de modo a criar algo de novo. 
A abertura funciona? Acreditamos que sim, apesar de todos os recuos. A 
sociedade no seu conjunto não avança linearmente. Volta e meia há recuos 
claros. A pobreza e a precaridade atingem em primeiro lugar os 
“diferentes”, os estranhos.  Também muitas  comunidades linguísticas 
continuam fechadas demais, correndo o perigo de uma auto-suficiência que 
começa sempre pelo isolamento ao nível dos meios de comunicação. Cada 
vez mais – e as novas redes sociais são testemundo disso – as pessoas 
consomem apenas o que é produzido pelos meios de comunicação da sua 
língua... às vezes de proveniência e de qualidade duvidosa. Meios que não 
estimulam a comunicação com os diferentes nem a abertura ao “outro”...  
Sim, a abertura funciona, mas é necessária que seja praticada!                 jn 
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à procura da palavra 
 

 
 
 
 
 
Espírito Santo de Deus 
Baptismo da Igreja nascente, 
Faz-nos renascer! 
 
Espírito Santo, 
Confirmação da Palavra, 
Faz-nos entender o Evangelho ! 
 
Espírito Santo, 
Força do Pentecostes, 
Faz-nos sair dos nossos medos ! 
 
Espírito Santo, 
Que por caminhos desconhecidos nos precedes 
Faz-nos descobrir a Tua presença ! 
 
Espírito Santo, 
Alma da Igreja no mundo, 
Faz-nos abrir à novidade do Deus que tudo renova!  

 

 

                                                                               

         

                                                                                               jn 
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Crisma 2022  
na nossa comunidade 

A experiência renovada  
do Pentecostes: 
o crisma dos discípulos de Jesus! 

 

 
No próximo dia 15 de outubro vamos celebrar na nossa comunidade o 
sacramento do crisma de 25 jovens das nossas comunidades. A celebração 
do crisma é sempre ocasião para reflectir sobre a importância e o 
significado deste sacramento na vida de cada cristã, de cada cristão, na 
vidade de uma comunidade e da Igreja no seu conjunto.  
 
A primeira vivência comunitária do crisma é-nos relatada pelo livro dos 
Actos dos Apóstolos e nós conhecemo-la pelo nome de experiência do 
Pentecostes. 
O pequeno grupo de discípulos, homens e mulheres que tinham conhecido 
e seguido Jesus, tinham passado pelo trauma da Cruz e sabiam agora do 
"segredo" da Sua ressurreição estavam  "fechados" em casa, de costas 
voltadas ao mundo de fora, que eles temiam como um mundo adverso e 
hostil e ao qual não sabiam como anunciar-lhes a boa-nova da ressurreição.  
 
No fundo, era um grupo sem visões e sem sonhos de futuro. Como resolver 
os problemas recentes com a comunidade dos crentes, com o judaísmo? 
Voltavam à Lei e ao Templo, ou tinham algo de novo para anunciar?! Como 
levar para a frente o messianismo de Jesus, as suas propostas de um mundo 
novo?! 
 
É neste grupo, de homens e mulheres simples e sem preparação especial, 
fechado sobre si mesmo, inseguro e sem perspectivas de futuro, que 
acontece  algo de extraordinário:  
● sobre eles vem o "vento" do Espírito que os faz andar em frente como a 
um barco à vela em alto mar;  
● sobre eles vem o "fogo" do Espírito que transforma a sua insegurança em 
entusiasmo;  
● sobre eles vem o Espírito que os faz entender que a Boa Nova de 
Evangelho é para todos os povos sem excepção, e todos a entendem cada 
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um na sua língua, dando assim início à construção de um mundo novo, sem 
divisões nem discriminações; 
● sobre eles vem o Espírito que os faz sair para a rua, a dar um testemunho 
corajoso de Jesus Cristo;  
● sobre eles vem o Espírito que lhes abre o entendimento das Escrituras;  
● sobre eles vem o Espírito que lhes abre as portas do futuro, levando-os a 
lançar as bases de uma nova comunidade, baseada na fraternidade e na 
igualdade de todos. 
 
É o princípio da Igreja, é o Pentecostes, é o primeiro crisma da história. 
 
Crisma: o Espírito para uma nova existência cristã 
 
S. Paulo aprofunda os efeitos do Espírito na existência cristã e são dele 
algumas das mais belas afirmações sobre a presença do Espírito de Deus em 
nós: 
- habitados pelo Espírito, somos como um “templo de Deus”. Deus habita 
em cada um de nós e isso confere-nos uma dignidade divina, sagrada, 
intocável. 
- movidos pelo Espírito, temos a ousadia de rezar na confiança, de tratar a 
Deus por “TU”, de lhe falar com a confiança de amigo, de filho para pai ou 
de filha para mãe; 
- confirmados pelo Espírito, nós saboreamos o dom da liberdade dos filhos 
de Deus, que não são escravos nem de pessoas nem de leis;  
- guiados pelo Espírito, seremos pessoas inquietas na procura da verdade, 
com a certeza de que Ele nos conduzirá à verdade total; 
- animados pelo Espírito de Deus, seremos construtores incansáveis da 
justiça, da paz e da fraternidade no mundo.  
- cheios dos carismas do Espírito, nós tornamo-nos membros activos da 
Igreja, membros adultos e competentes deste Povo de Deus no mundo.  
 
Cada celebração do sacramento do Crisma é como um Pentecostes que 
acontece na vida da Igreja: o Espírito Santo quer ser como um “vento” que 
tudo em põe em movimento, como um “fogo” que aquece e nos “arde 
dentro do peito”, tornando-nos (mais) adultos na fé; os discípulos tornam-
se apóstolos; o Evangelho ganha vida; a Comunidade cresce; a vida humana 
é animada pelo Espírito de Deus! 
                                                                                            jn 
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Crisma 2022 

A esperança na missão da Igreja  
- Testemunho  
 

 
Bernardo Soares – heterônimo do grande poeta português Fernando 
Pessoa – confessou, certa vez, sua impossibilidade de dormir. O autor 
do livro do desassossego, preocupado, disse categoricamente: “não 
durmo. Tenho vestígios na consciência”. As causas de sua vigília, 
segundo ele, ressoam como uma sucessão de sons incessantes que 
vão se transformando, quase que deliberadamente a fim de mantê-lo 
desperto. 

Entre a arte e a espiritualidade há uma grande conexão. A poesia, por 
ser arte, acessa regiões remotas em nós e nos conduz à nossa 
realidade mais profunda. A experiência de fé, tal qual a arte, pode 
nos transportar ao absoluto – à realidade das realidades.  

Sendo assim, tomo a liberdade de parafrasear a poesia de Bernardo, 
para afirmar que a catequese é, sem sombra de dúvidas, um grande 
ressoar que nos mantém despertos e vigilantes! Aliás, esse é o 
significado de sua tradução. Porém, o que ressoa não são os sons 
provocados por alguma preocupação que turva a consciência, mas a 
mensagem de amor de Deus para conosco anunciada por seu Filho 
Jesus na força do Espírito Santo. Essa mensagem, que não ressoa 
somente em nossa consciência, mas em todo o nosso ser, se instala e 
permanece em nosso coração. Por isso, rejeita a inercia e nos 
impulsiona ao movimento, movimento em direção ao caminho de 
Jesus para anunciar sua boa nova nas diferentes situações do 
cotidiano.  

Posso afirmar, com muita alegria, que descobrir esse tesouro foi o 
legado de nossa catequese! Ao longo desses meses pudemos, não 
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apenas refletir, mas também experimentar esse ressoar. Desde o 
primeiro encontro, quando nos conhecemos e refletimos sobre o 
significado de nossa presença na igreja e no mundo, descobrimos que 
o sacramento da confirmação é como um caminho que percorremos 
em comunhão com a igreja e com nossos irmãos e irmãs em direção 
a Jesus como ocorre com o labirinto de Chartres, no qual todos os 
caminhos levam sempre ao centro. Ao longo desse trajeto nossos 
queridos candidatos à confirmação puderam vivenciar e refletir sobre 
os diversos tópicos de nossa fé através das nossas conversas e, 
sobretudo, através dos textos bíblicos e das nossas orações.  

Quanto a nós, posso afirmar que esse período de convivência foi 
muito enriquecedor e trouxe-nos muita esperança. Padre Carlos, com 
seu tom sempre sereno e amável, soube transmitir a mensagem de 
Jesus promovendo a participação e a interação entre todos nós. Além 
disso, oferecendo as tarefas e encorajando à participação nas missas, 
os jovens e as jovens participaram ativamente das atividades 
celebrativas da comunidade, inclusive, do tríduo pascal. Quanto a 
mim que venho do Brasil impulsionado pelo desejo de me tornar 
doutor em teologia devo dizer que durante esses encontros cresci na 
fé e pude experimentar na convivência com esses jovens e com o 
padre Carlos a alegria do evangelho – como diz o Papa Francisco.  

     Portanto, faço votos que essa mensagem de Jesus vivenciada ao 
longo desse caminho catecumenal que percorremos até agora, não 
deixe nunca de ressoar em nossos corações. Que os sons que 
ressoam em nós não sejam os que turvam nossa consciência – como 
os relatados pelo poeta –, mas sejam os sons da mensagem de Jesus 
que nos mantém ligados a Ele. Por fim, que estejamos sempre 
despertos e vigilantes para anunciar o reino de Deus e realizar a 
vontade de nosso Senhor.   

Rafael Sampaio 
Frankfurt am Main, festa de santo Egídio, eremita – 01/09/2022 
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Crisma 2022 

Acompanhar os crismandos  
foi uma benção 

- Testemunho  
 

 

Quando recebi o convite para ser catequista do grupo dos 
crismandos, confesso que fiquei um pouco assustada e me perguntei 
a mim mesma: "Será que vou conseguir?” 
Já tinha uns largos anos de experiência como catequista de crianças 
para a primeira comunhão e profissão de fé, mas para o crisma iria 
ser a primeira vez. Um grupo de 15 jovens que já não eram mais as 
crianças trazidas pelos pais, mas que agora vinham pelo seu próprio 
pé. 
Desde o primeiro encontro todos eles mostraram interesse e 
satisfação por estarmos novamente juntos,  e desde esse dia eu tive a 
certeza que nos iríamos compreender muito bem!  
Sempre preparo os encontros com antecedência, para depois 
podermos ter mais proveito da lição e nos sobrar um tempinho livre 
para nos comunicarmos.  
 
Ser catequista deste grupo fez amadurecer mais a minha experiência  
na fé. São jovens que além de mostrarem muito interesse, são muito 
participativos, não só nos encontros como também nas missas. 
Eles têm aprendido muito comigo, mas eu também tenho aprendido 
muito com eles. 
Sou muito grata ao grupo pelos momentos que temos passado, mas 
também sou muito grata ao senhor Nunes e ao senhor padre pelos 
ensinamentos que me deram para eu poder ser a catequista deles. 
Pensar que em breve vai terminar, deixa-me uma certa nostalgia. O 
único consolo é saber que contribuí para esta etapa da vida deles e 
que tenham a certeza que podem contar comigo como uma amiga 
para a vida. 
Ser catequista do grupo CR22, foi uma bênção! 
                                Gorete Quinta  
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Rir faz bem 

- Filho pergunta ao pai, como é 
ter um filho tão bonito? 
A resposta é, pergunta ao teu 
avó filho!  
 
 - O que acontecerá se o Pai 
Natal morrer? 
– Ele não estará mais em trenós. 
 
 - Sabes quando é que dois mais 
dois não dá quatro? 
Quando a conta estiver errada. 
 
 - Qual é o cúmulo da força? 
Entortar uma esquina. 
 
 - Piada do Doutor para 
emagrecer 
– Doutor, como é que eu faço 
para emagrecer?  
– Basta a senhora mover a 
cabeça da esquerda para a 
direita e da direita para a 
esquerda.  
– Quantas vezes, doutor?  
– Todas as vezes que lhe 
oferecerem comida. 
 
 - Conversa de casados: 
– Querido, o que é que 
preferes? Uma mulher bonita 
ou uma mulher inteligente? 
– Nem uma, nem outra. Tu 
sabes que eu só gosto de ti. 

 
 - Piada dos amigos 
Dois amigos conversam sobre as 
maravilhas do Oriente. Um 
deles diz:  
– Quando completei 25 anos de 
casado, levei a minha mulher à 
China.  
– Não me digas! E o que pensas 
fazer quando completarem 50?  
– Volto lá para buscá-la. 
 
 - Como abrir um cofre? 
– Explique lá como conseguiu 
arrombar o cofre – pergunta o 
juiz ao réu.  
– Não vale a pena, sr. dr. Juiz. O 
senhor nunca seria capaz de 
fazer o mesmo – respondeu o 
réu. 
 
 - Piada da escola 
Mamã, na escola chamaram-me 
mentiroso!  
– Cala-te que nem foste à escola 
ainda… 
 
 - Anedota curta do Vasco da 
Gama 
Vamos lá ver: menino Luisinho, 
o que é que me pode dizer 
sobre a morte de Vasco da 
Gama? 
– Que descanse em paz, 
senhora professora.  
 
(de https://maemequer.sapo.pt) 
 



  Comunidade Cristã setembro-outubro 2022                              

 
O Espírito Santo ensina-nos a “ler” a Escritura, a 
tradição da Igreja e os “sinais dos tempos”            
 
O Espírito de Deus conduz a a Igreja na sua caminhada através 
dos tempos. Assim se cria a “Tradição” na Igreja. Não é algo de 
parado, mas uma realidade viva. Ela faz a transmissão da Palavra 
de Deus, testemunhada de forma fundamental na Escritura 
Sagrada, de forma a que a cada tempo e em todo o lugar seja 
assumida como testemunho de fé: na liturgia, na doutrina e no 
serviço. (nº 28)  
 
A Igreja tem a tarefa de dar testemunho da Verdade de Deus. 
Isso só o poderá fazer se, ao lado da Sagrada Escritura e da 
Tradição, interrogar e interpretar também os sinais do tempos, 
de modo a descobrir neles os traços da presença salvadora e 
libertadora de Deus. Os sinais dos tempos abrem um acesso 
importante para descobrir Deus na história e na actualidade da 
vida das pessoas  (nº 37) 
 
Caminho Sinodal da Igreja na Alemanha (Synodaler Weg) 
Texto de orientação 
(próxima assembleia plenária do Caminho Sinodal:  
08-10.09.2022 em Frankfurt)   
 

 
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/

