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Herr Kardinal! 

 
Obrigado,  
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Celebrar a fé  

 

Junho 2016  
05.06. Primeiro domingo  

 Missa em Ober-Eschbach  12:00 h   I Offenbach  15:00 h I  
Lollar 17:00 ! 
 
11.06. Sábado 

 Missa vespertina em Harheim, às 18:00 h especialmente animada 
 pelos jovens crismados em 2015 

 
12.06. Segundo domingo 
Missa em  Offenbach  15:00 h  
 
19.06. Terceiro domingo do mês   
Missa em Harheim: 12:00  h   
(Não há missa em Offenbach – Mainuferfest - 
nem em Kelsterbach: adiada para o domingo, 26.06.) 
 
26.06. Quarto domingo do mês. Domingo de integração. 
Não temos missa em língua portuguesa, somos convidados a 
participar nas celebrações das paróquias onde vivemos 
> Missa em Kelsterbach, às 15.30 h seguida de convívio ! 

 
Julho 2016 
 03.07. Primeiro domingo  

Missa em Ober-Eschbach  12:00 h   I Offenbach  15:00 h I  
10.07. Segundo domingo   
Missa em Ober-Eschbach  12:00 h   I Offenbach  15:00 h I  
17.07. Terceiro domingo 
Missa em Harheim 12:00 h  I Offenbach 15.00 e Kelsterbach: 16:45 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 

> Igreja de Kelsterbach St. Markus, Gerauer Straße 1 – 65451 Kelsterbach 

Foto da capa: ©Bistum-mainz 
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este mês 

TOME NOTA 
das seguintes datas  

 

11 de Junho 
Missa de jovens 
para toda a 
Comunidade, 
em Harheim (18:00) 

 

18 – 19 de Junho 
Mainuferfest em 
Offenbach.  

 

26 de Junho 
Missa em Kelsterbach 
às 15:30 h 
seguida de convívio 

 

17 de Julho: 
último domingo com 
missa em língua 
portuguesa antes das 
férias. 
Recomeçamos  a  
28 de Agosto  
com a Festa da 
Paroquia de St. Paul 
em Offenbach 

 

CARDEAL LEHMANN 

Depois de 33 anos como bispo da Diocese de 
Mainz, o cardeal Lehmann resigna do seu cargo e 

o papa aceitou a sua resignação. Assim era 
esperado, assim conteceu a 16 de Maio 2016.  

Era o dia exacto em que Karl Lehmann celebrava 
os seus 80 anos. E era segunda-feira de 

Pentecostes! 

A nossa Diocese reuniu todas as suas forças para 
prendar aquele que foi seu bispo durante tantos 

anos com uma festa “à altura”: uma bela liturgia, 
os melhores coros de música, convidados da cena 

eclesial, social e política ao mais alto nível. 

Também nós,  aqui nesta humilde folha paroquial, 
queremos prestar a nossa homenagem ao Cardeal 
Lehmann, o nosso bispo. Acabado de ordenar, em 

outubro 1983, visitou poucos meses depois a 
nossa comunidade, veio conhecer-nos, comeu 

connosco. E quem o encontrava de vez em 
quando pode testemunhar que ele nunca mais 

nos esqueceu.  Nas muitas palavras em sua honra 
que foram ditas nestes dias, uma delas nos 
marcou de modo especial: a sua alegria em 

encontrar as pessoas, o seu interesse por todos, a 
sua proximidade e simplicidade no contacto. 

Ao despedir-se deixou-nos como recomendação 
aquele que foi o seu lema episcopal: 

”Sede fortes, tende coragem, permanecei  firmes 
na fé. Fazei tudo por amor” (1 Cor 16,13). 

E nós diizemos: 
Obrigado, senhor cardeal Lehmann! 

Danke, Herr Kardinal !  
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A nossa comunidade 
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR  

 

Junho 2016  

02 Quinta - Oração à maneira de Taizé, Offenbach, 19:00 h na Igreja
  de St. Paul 

03 Sexta – Encontro com jovens crismados em Harheim, 18:30 h 

03 Sexta – Encontro de leitura da Bíblia, em Harheim 20:00 h 

04 Sábado – Encontro com as crianças e famílias da primeira 
 comunhão e proofissão de fé, às 17:00 h no Centro 
 comunitário (“Missão”), Offenbach 

05 Domingo – Missa em Ober-Eschbach às 12:00 h | Offenbach às            
15:00 h | Festa de verão da Comunidade de Lollar, a seguir a 
missa das 17 horas (não 17:30 h)  

11 Sábado – Missa vespertina da Comunidade harheim / Ober-
Eschbach, às 18:00 h em Harheim, animada pelos jovens 
crismados e participação do Grupo “Asas de Vidro” 

12 Domingo – Dia de encontro e reflexão do Conselho Paroquial a 
partir das 9:00 h na missão em Offenbach 

12 Domingo – Missa em Offenbach às 15:00 h 

13 Segunda – Convívio de Santo António, no nosso Centro 
 Comunitário  (“Missão”) a partir das 19:00 h.  

18/19 Sábado/ domingo – Mainuferfest em Offenbach. Presença 
 da nossa comunidade com um stand. (Não há missa em 

 Offenbach neste domingo).  

19 Domingo – Missa em Harheim às 12:00 h   
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26 Domingo – Missa em Kelsterbach às 15:30 h, seguida de 
convivio. 

Julho 2016 

03 Domingo – Missa em Ober-Eschbach às 12:00 h  | Offenbach às 
15:00 h. com participação  do Grupo Nova Terra. 

10 Domingo – Missa em Ober-Eschbach às 12:00 h | Offenbach às 
15:00 h  

17 Domingo – Missa em Ober-Eschbach às 12:00 h | Offenbach às 
15:00 h  e Kelsterbach 16:45 h 

 
 

 
 

 
PERÍODO DE VERÃO 
 
Com o terceiro domingo de julho, interrompemos o ritmo das nossas 
celebrações dominicais, para um período de férias. 
Retomaremos no quarto domingo de agosto (28.08). 
 
Procure participar na Eucaristia da paróquia onde vive. Somos 
membros das duas comunidades! 
 
Durante o verão, o escritório da comunidade mantém o seguinte 
horário: Terças – quartas  - quintas-feiras: 15:00 – 19:00 h  
 
De 18.07 a 25.07 – o escritório da comunidade estará encerrado 
neste período.  

 
 

 
Agosto 2016 
 
28 Domingo – Festa da Paróquia de S. Paulo (Pfarrfest) , 
 Offenbach.  Missa em conjunto às 11:00 h 
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Pessoas  

e factos 

 
 

* Baptismos. Foram baptizados  
- Matilde Toipa Oliveira,  filha de 
Carla Alexandra Domingues Toipa 
e Pedro Tiago dos Santos Oliveira, 
no dia 23.04., em  Offenbach/ St. 
Paul.  
-  Santiago Gonçalves Baptista 
filho de Diana Gonçalves Pereira 
Baptista e Helder Felipe dos 
Santos Baptista, no dia 14.05, em 
Offenbach/St. Paul. 
A nossa comunidade dá-lhes as 
boas vindas e os parabéns aos 
seus pais! 
 
* Casamento. Celebrou o 
matrimónio católico o casal Diogo 
Armando Abreu Moutinho e 
Jessica Carvalho Ferro, no dia 

07.05, em Offenbach/ St. Paul.  
Os nossos parabéns! 
*Comunidade a caminho 
No dia 24 de Abril estivemos com 
50 pessoas em Miltenberg  e 
Würzburg. Celebrámos a 
Eucaristia com os portugueses de 
Miltenberg e saboreámos o bom 
almoço que nos foi servido no 
Clube portugues. De tarde, fomos 
até Würzburg. 
No dia 8 de Maio, éramos 68 
pessoas no autocarro que nos 
levou a Marienthal e a Limburg. 
Dias de comunidade... uma 
comunidade a caminho. 
 
* Medalha de honra.  
Barbara Hoffmann-Neeb, da 
Comunidade de S. Paulo, desde 
há muito empenhada nos Grupos 
Pax Christi e Pro-Asyl, foi 
condecorada com a medalha de 
honra de cidadania da cidade de 
Offenbach, a 21 de Abril d 2016.  
 Os nossos parabéns!   

 

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  
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DIOCESE DE MAINZ 
desde 16.05. sem bispo,  
tem agora um administrador diocesano 

 
A 16.05. o Cardeal Lehmann celebrou o seu 80º aniversário com uma 
grande festa a nível diocesano. Nesse mesmo dia, foi tornado público que o 
Papa aceitou o pedido de resignação. 80 anos é o limite de idade 
comumente praticado entre os bispos. 
No dia 17.05., o Cabido  diocesano nomeou o prelado Dietmar Giebelmann 
(na foto: à esquerda, ao lado do cardeal Lehmann) como administrador 
diocesano. Ele era até ao momento o Vigário Geral.  
Um administrador diocesano tem poder para gerir a vida da diocese durante 
o período de vacância, mas não pode tomar  decisões de fundo. 
 

  
 

GESTOS DE PARTILHA E SOLIDARIEDADE 
 
RENOVABIS, Ajuda solidária aos cristãos do leste da Europa 
 
Na nossa colecta de Pentecostes deste ano recolhemos  o total de 357,73  
€, a favor das comunidades cristãs nos países de leste, a quem a Igreja 
católica alemã apoia através da RENOVABIS. 
 
Contributos diferenciados das comunidades: 
- Offenbach: 40,27 € 
- Harheim/ Ober-Eschbach 282,96 € 
- Kelsterbach: 34,50 €  
 

Obrigado a todos por mais este gesto de partilha e solidariedade! 
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Tema 
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Kardinal! 
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Cardeal  
Lehmann 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Karl Lehmann 
- teólogo do Concílio 

Karl Lehmann é hoje conhecido em todo o mundo a vários níveis: como 
cardeal, como presidente que foi da Conferência Episcopal alemã ao 
longo de mais de 20 anos... e como téologo do Concílio, nos traços de 
um dos maiores teólogos do Concílio que foi Karl Rahner.  Lehmann foi 
assistente de Rahner em Munique de 1964-1967. A seguir, 1967, fez o 
seu doutoramento em teologia (já em 1962 tinha concluido o 
doutoramento em filosofia!) e acompanhou Rahner na sua mudança 
para a Universidade de Münster. Depois de Münster, Lehmann segue a 
sua carreira pessoal de professor de Teologia: em Mainz e em Freiburg, 
até ser nomeado bispo de Mainz (1983).  Agora que deixou o seu cargo 
de Bispo de Mainz, vai continuar a dedicar-se à teologia, “a sua grande 
paixão”, como ele mesmo declarou nestes dias de despedida. 
Como teólogo Lehmann tem uma vasta lista de publicações: cerca de  
4.200 títulos publicados (livros e artigos para revistas). Escolhemos 
aqui alguns pequenos textos de teologia da autoria do teólogo Karl 
Lehmann 

A vida e as suas  questões fundamentais 

“As questões fundamentais sobre o sentido  e o objectivo da 
vida, sobre o bem e o mal, sobre a verdade e o erro não 
desaparecem numa sociedade saturada e livre. Nem têm 
resposta da parte da ciência e da técnica. Exactamente quando a 
pessoa não está completamente absorvida pela preocupação 
com o pão de cada dia e está livre de obrigações religiosas ou 
ideológicas, então é que as questões do sentido da própria vida 
aparecem de forma mais premente: a pergunta sobre o que é 
que eu como indivíduo, o que faço com o tempo limitado que 
tenho para viver, que proposta de sentido sigo, que valores e 
objectivos... (Conferência 04/2007) 

O Evangelho: força de simplicidade para a vida 

“Do princípio ao fim há no Evangelho a força da simplicidade que 
nos dá coragem para crer no meio da complexidade da vida 
moderna. Se não, tínhamos de  
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desesperar perante a multiplicidade de propostas e de 
promessas de salvação da civilização moderna. A simplicidade 
do Evangelho dá à nossa vida uma força e uma dinâmica 
insubistituíveis: acreditar em Deus em vez da autonomia 
absoluta do ser humano, a força da connfiança perante todos 
os fracassos e desânimos, a misericórdia com a sua força 
perante todo o rigorismo duro, a superioridade da prontidão 
para a paz e para a reconciliação sobre a agressão e a 
destruição, a vitória dos poderes da vida sobre todas as 
formas de morte, hoje tantas vezes difarçadas. Tudo isso é 
fruto do Evangelho” 

 (Carta Pastoral para a Quaresma 2015) 

A necessidade de uma espiritualidade mais realista 

“Há uma `noite da fé`, uma secura, um deserto, uma procura 
de Deus mesmo para aquele que crê. Para mim ficou como 
algo importante este realismo da fé bíblica: há lugar para a 
queixa, para a lamentação do coração, que envolve todo o 
corpo. Uma fé bíblica que admite que se possa gritar na 
oração. A nossa oração e a nossa  espiritualidade são 
demasiado afastadas do corpo. E há muitas coisas que 
sacodem o ser humano até aos ossos. Aqui ha que redescobrir 
a verdadeira piedade e espiritualidade” 

(Do livro: “É tempo para pensar em Deus”, 2000) 

A nossa vida e o seu fim 

“Não nos demos a vida a nós mesmos. Fomos prendados, 
mesmo naquilo que conseguimos. Por isso é importante 
nunca esquecer de que, diante de Deus, somos sempre 
pobres, velhos ou novos, precisamos sempre d`Ele e dos 
outros. Só nesta gratidão por tudo o que recebemos dia a dia 
de Deus é que ficamos ricos. E com a idade ganhamos 
sabedoria se nos tornarmos capazes de voltar a colocar a vida 
nas mãos de Deus.”   

(Conferência, Congresso sobre a terceira idade,  10/2000) 
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Karl Lehmann, o bispo  
- por uma Igreja aberta, conciliar, em diálogo 
com o mundo 

“O cristão do futuro será uma testemunha, ou em breve não 
sera nada. Como testemunha, fala de algo atrás do qual ele 
está, e deste modo esse “algo” actua. Será uma testemunha 
missionária, que poderá lançar luz em muitos cantos da nossa 
vida, onde o braço da hierarquia não chega. E assim podem 
tornar-se realidade a tão falada autonomia do cristão adulto 
e o sacerdócio comum. E é por aí que seremos avaliados, não 
tanto pelas funções e cargos que temos”  
(Assembleia plenária da Conferência Episcopal, 09/2005) 

Concílio Vaticano II 

“Há ainda muito para realizar do Concílio Vaticano II. E depois 
não há que esperar tudo de um concílio mundial. As 
estruturas sinodais da Igreja a todos os níveis devem ser 
reforçadas, como o Papa Francisco com frequência acentua. 
Se depois ainda houver questões para resolver, que só uma 
assembleia a nível mundial pode resolver, então sim há que 
convocar um terceiro concílio do Vaticano”. (Entrevista 
7.12.2015) 

Uma Igreja em diálogo 

“Serviço e diálogo são as formas como o Evangelho chega às 
pessoas. O Evangelho tem a ver com esta atitude de serviço e 
de diálogo: é serviço ao que parecia perdido e que deve ser 
salvo; e torna-se especialmente  eficiente em diálogo com o 
mundo. O diálogo não é a única forma como o Evangelho 
pode actuar. Pode ser também de outras  formas: uma 
advertência, um cântico, uma queixa, uma narrativa, um 
protesto, uma ordem... mas é de certeza no diálogo o modo 
por excelência de o Evangelho atingir aqueles a quem se 
dirige”. (Evangelium und Dialog, 1990) 
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O lugar dos leigos 

“O lugar dos leigos foi muito melhorados e aprofundado no 
tempo a seguir ao Concílio. Onde isso mais se nota é na 
corresponsabilidade dos leigos em muitos grémios pastorais e 
a todos os níveis. (...)  O Leigo não é só responsável pelas 
dimensões seculares da vida devido à sua situação sociológica 
de estar „no mundo“. Ele tem competência para realizar a 
existência cristã no mundo secular, uma competência que lhe 
advém do Baptismo e do Crisma. Nas formas profanas da sua 
profissão o leigo tem de tornar visível a fé vivida. Para isso não 
precisa de ordenação. O leigo crente faz isso a partir de uma 
obediência a Jesus Cristo e numa autonomia responsável e 
livre”.    (Wer ist die Kirche  1990) 

Novas vias de acesso ao ministério de presbítero 

“Esforcei-me sempre para a que a Igreja reflicta sobre novas 
vias de acesso ao sacerdócio, sem que a discussão do tema 
fosse idêntica como uma resposta a esta questão difícil”  (in 
Glauben und Leben, 2011) 

“Lutei sempre pela questão dos `viri probati`, ou seja homens 
que deram provas no matrimónio e família, e que podiam ser 
ordenados padres. ...Penso que este tema vai voltar e em 
força. Não podemos continuar a imnportar padres da Índia e 
da Polónia, quando temos aqui gente apta para os serviços e 
carismas.”  (Glauben und Leben, Extra, 05/2016) 

Uma Igreja aberta a todos: onde não há estrangeiros! 

Todos os que acreditam e são baptizados têm a mesma 
cidadania. A Igreja não se define pelos limites de uma nação 
ou de uma língua. Isto tem de ter consequências perante os 
“estranhos” que vivem entre nós, não só os que partilham a 
mesma fé, mas todas as pessoas, porque são criaturas de 
Deus, portadores da sua imagem e semelhança e por Ele 
convidados de graça para a salvação”. (Begegung mit dem 
Fremden 1985) 
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Karl Lehmann 
- a Igreja nos grandes debates da sociedade  

Karl Lehmann é não só o teólogo de nome internacional, não foi só 
o bispo de Mainz  e o presidente da Conferência Episcopal. Ele não 
se pronunciou só sobre questões teológicas e eclesiais mas foi 
também uma presença comprometida nos grandes debates da 
sociedade alemã. Aqui reproduzimos algumas das suas tomadas de 
posição mais recentes sobre temas gerais da sociedade.  

 
Sobre a guerra civil na Síria 

“É vergonhoso para a humanidade esta passividade com que 
aceitamos a guerra na Síria. Muitas vezes sentimo-nos 
orgulhosos com os nossos progressos técnicos, onde muitas 
vezes somos realmente gigantes. Mas no que diz respeito ao 
alcançar da paz somos anões dignos de dó – e isto apesar de 
termos umas Nações Unidas que nos abriram os olhos no 
pós-guerra e nos deviam despertar a consciência para a 
responsabilidade pela humanidade no seu conjunto”      
(Homilia 31.12.2014) 

Sobre a nova direita na política alemã (“AfD”): 

“Quem no nosso tempo defende este puro racismo assim 
como esse nacionalismo antiquado, como cristão não o posso 
eleger. Sobre isso não há compromissos. Já uma vez nos 
enganámos e provocámos a catástrofe mundial” (Entrevista a 
RP Online 5.05.2016)  

Sobre a Europa 

“É uma desilusão que a nível das Igrejas não cooperamos 
mais ao nível europeu. Muitas Igrejas estão muito próximas 
dos seus governos (nacionais) e não se sentem 
comprometidas com o conjunto. A nossa força, na Europa, 
também em conjunto com as igrejas evangélicaas e 
ortodoxas, dimimuiu muito. Ficámos cada vez mais 
provincianos…“  (Entrevista ao SZ, 6.05.2016) 
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Temas importantes 
no pensamento de K. Lehmann 
- um resumo feito pelo próprio 

No acto solene do seu 80º aniversário, que teve lugar a 
16.05.2016,  Lehmann acentuava alguns pontos principais do 
seu pensamento  (*): 

– a imagem do ser humano, aberto a Deus, à transcendência. 
“Deus tem muitos nomes: justiça, verdade, beleza, valores 
imutáveis,  amor autêntico.” 

–  Teologia: “Desde o princípio a fé cristã precisa de reflexão. 
Queremos dar à nossa fé um fundamento e defendê-la com 
argumentos. Não temos medo das controversas.” . “Temos de 
falar de Deus de tal modo que Ele continue a ser Mistério” 
 - Diálogo ecuménico. “Temos de ultrapassar a fadiga e a 
indiferença do ecumenismo. Precisamos de novo impulso. O 
fogo continua a arder debaixo da cinza. Oxalá o ano de 
comemoração dos 500 anos da reforma em 2017 traga um 
novo recomeço com frescura 

– Europa. “É um sinal de esperança que continua a ser válido”. 

– Preservação da natureza e solidariedade com as gerações 
vindouras.   „São e continuarão a ser os temas do futuro. 
Estou convencido que temos de rever a nossa vida. A fé e a 
teologia encorajam-nos a levar a sério esta preocupação” 

– Uma Existência desprendida e a vida eterna. “Não podemos 
perder-nos na ganância de querer possuir sempre mais”. “Que 
será o ser humano se perder o desejo e  a ânsia de uma 
felicidade que se não gasta?” 

“O olhar sobre a plenitude da nossa vida a partir de Deus não 
nos tira o amor às coisas terrenas”   * Texto completo em 

http://geburtstag-kardinal.bistummainz.de/schlusswort 
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 à procura da palavra 
 

Vede o Ser Humano! 

 
Nós te louvamos, Deus todo poderoso, 

Tudo chamaste à existência! 

Criaste o Ser Humano à Tua imagem. 

Nenhum ser humano Te é estranho; 

conheces cada um(a) de nós, a todos olhas com amor! 
Vede o Ser Humano! 

Confiaste-nos o mundo, a Tua criação, 

para a proteger, cultivar e viver em paz. 

Colocaste no nosso coração a preocupação 

pelas pessoas, nas suas esperanças e alegrias, 

tristezas e angústias, 

de modo especial os pobres e oprimidos. 

Abre os nossos olhos, ouvidos e corações 

à necessidade e à miséria! 

Envia sobre nós o Teu Espírito: 

que no meio deste mundo dividido 

a reconciliação e a paz sejam possíveis! 
Vede o Ser Humano! 

Nós Te damos graças pela vida! 

Teu Filho, Jesus, nosso Senhor, tornou-se um de nós. 

Irmão nosso, conhece as nossas necessidades. 

No Teu amor têm lugar todas as pessoas. 

Pedimos também  por todos os que não Te conhecem.. 
Vede o Ser Humano! 

Envia sobre nós o Espírito Santo 

que fica connosco para sempre 

e nos dá força e coragem 

para sermos testemunhas da Esperança 

que Tu és para todas as pessoas! 

Vede o Ser Humano! 

                  

          Oração para o Katholikentag 2016  (25.-29.05.2016)   
                     (ligeiramente abreviada; tradução : jn) 
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Igreja no 

mundo         

De 25 a 29 de Maio teve lugar em Leipzig, o Katholikentag: o encontro nacional de 

cristãos, em  alternância com uma iniciativa semelhante da Igreja Evangélica. O 
Katholikentag nº 100 realiza-se numa cidade onde não só os católicos, mas os 
cristãos no seu conjunto são uma minoria. 20% de cristãos no conjunto, 4% de 
católicos, 80% da população não é baptizada!. Leipzig: uma imagem do futuro da 
Igreja se não em todos, mas em muitos países do hemisfério norte?! 

Os católicos alemães, representados pelo ZdK (Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken), não recearam o desafio de ir “jogar fora”. E 
escolheram como tema: “Vede o Ser Humano!” (o “Ecce Homo” de Pilatos, 
quando apresentou Jesus na varanda do palácio antes de o entregar para 
morrer). Decerto não para se apresentarem como vítimas, mas para 

reafirmar que o tema número Um do cristianismo não é a Igreja em si, 
não são as igrejas vazias ou cheias, mas é a pessoa humana, imagem de 

Deus no mundo das criaturas. É este mundo que Deus ama (“Deus amou 
de tal maneira o mundo que entregou por ele o Seu Filho”, Jo 3,16); é 
este Ser Humano, com as suas alegrias e esperanças, tristezas e 
falhanços, lutas e derrrotas, que preocupa os cristãos, que preocupa  a 
Igreja.  

É verdade que os católicos em Leipzig, como em outras regiões 
fortemente marcadas pelo ateísmo do sistema  dito “socialista”, estão a 

aumentar. Vêm de fora?! São “novos” que aderem?! Certo é que os 
católicos que ali estão desde há muito o são por convicção. Quem não 

renegou a sua fé quando foi impedido de estudar ou não recebeu um lugar 
de trabalho por ser cristão não vai agora deixar de o ser por causa de 
umas dezenas de euros de “Kirchensteur” mensais. Importante é que os 
cristãos ali, onde parece estar em tubo de ensaio o futuro dos cristãos na 
Europa, tomem consciência do que significa ser cristão em situação de 

minoria: sejam ao mesmo tempo cristãos místicos – que sabem ver a 
presença de Deus nas suas vidas e nos outros, na mística dos olhos 
abertos (J.B.Metz) – e cristãos “políticos”, no sentido da Gaudium et 
Spes (Concílio Vaticano II), isto é,  que se apercebem de que não podem 
deixar a outros o destino dos povos e a configuração da sociedade, com 

todos os seus problemas. Um destes problemas pode servir de teste: 

serão os cristãos capazes enfrentar e oferecer alternativas ao racismo e à 
xenofobia que naquelas regiões da Europa tantos adeptos tem?!                                                                                                                               
Jn 

KATHOLIKENTAG 
em Leipzig 

25.-29.05.2016 
Onde os cristãos 

são minoria 
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Portas da 

misericórdia 

5 

Obras de misericórdia: 
reler e  adaptar a partir dos sinais dos tempos. 
 
A lista tradicional das obras de misericórdia, que se construiu em boa parte 
a partir do texto de Mateus 25 (“Tive fome e deste-me de comer...” ) e foi 
depois acrescentada pela regra de S. Bento (sec . V), continua a ser actual. 
No entanto, há que entender cada uma das obras a partir dos desafios 
modernos. Como combater a fome num mundo global? Como acompanhar 
as pessoas isoladas das nossas cidades? Quem são os peregrinos de hoje? 
Serão talvez os refugiados?! 
Publicamos hoje aqui uma lista de obras de misericórdia para o nosso 
tempo elaborada pela Diocese de Teruel, na Espanha. Esta lista assume dois 
tipos de obras de misericórdia: aquelas que eu posso praticar para com 
pessoas individuais e aquelas que dizem respeito aos povos, às estruturas, 
às condições sociais e políticas, onde a misericórdia tem desafios mais 
vastos. Aqui fica para nos fazer reflectir: 
 
Individuais: 

- Acompanhar e alegrar a quem está só 
- Dar esperança ao desanimado 
- Ajudar a encontrar trabalho ao desempregado 
- Acolher os migrantes e estrangeiros 
- Ajudar o delinquente a refazer a sua vida 
- Resgatar os cativos dos vícios e das drogas 
- Restituir a dignidade aos explorados 

 
Colectivas 

- Promover o desenvolvimento dos povos 
- Defender os direitos dos excluídos 
- Combater as injustiças e a opressão 
- Defender o desarmamento e a não-violência 
- Libertar da tirania do consumo 
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- Trabalhar pela união dos povos 
- Construir a civilização do amor 

 
Diocese de Teruel (Espanha), adaptado 
 

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

7 
   8 

 
VII. ENTERRAR OS MORTOS 
A visão cristã da vida inclui a morte 
e dá-lhe sentido. Os primeiros 
cristãos, recusando-se a praticar o 
culto dos mortos corrente em 
muitas civilizações antigas, 
afirmavam a fé na ressurreição dos 
mortos e entendiam a morte como 
uma passagem para a vida em 
Deus e com Deus. Aos lugares onde 
enterravam os  cristãos passaram a 
chamar “dormitórios” (cemitérios) 
e desejamos aos nossos mortos a 
paz que Deus dá no fim da 
caminhada da vida. 
Por isso, os cristãos sempre 
procuramos tratar com dignidade 
os restos mortais dos seus 
defuntos. Rezamos por eles. Hoje, 
continuamos a exigir que, qualquer 
que seja a forma como o cadáver é 
exumado – por enterramento ou 
por cremação –,  a despedida dos 
defuntos se faça com a dignidade e 
na confiança  em  Deus que nos 
chama á vida e à ressurreição. 

OBRAS  
DE MISERICÓRDIA 
ESPIRITUAIS 

VIII. DAR BONS CONSELHOS 
 
Nas encruzilhadas da vida, nas 
situações difíceis, nos momentos 
de crise, precisamos de uma 
palavra de alguém que nos ajude 
a discernir o que é melhor, a 
clarificar uma situação, a ver os 
prós e contras de uma ou de 
outra decisão. 
O Espírito Santo dá aos 
baptizados e confirmados o dom 
do “Con-selho”, esta capacidade 
de sabermos orientar e apoiar 
com um “bom conselho”, com 
uma palavra de apoio ou de 
orientação. 
Num mundo cada vez mais com-
plexo, com um enorme 
pluralismo de propostas de vida, 
com situa-ções de vida 
complicadas, dar um “bom 
conselho” é verdadeiramen-te 
uma prática de misericórdia! 
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Sabores    

& saberes 
 

Torta de laranja húmida 

 

8 Ovos, Raspa e  Sumo de 1 

Laranja, 400g de açucar,  

2 colheres de sopa de farinha 

Bater os ovos com  a raspa, o 

sumo e o açúcar e bater bem, 

juntar depois a farinha. Deitar o 

preparado num tabuleiro forrado  

com papel vegetal . Levar ao 

forno, aprox. 20 minutos. Deixar 

arrefecer um pouco. 

Levantar cuidadosamente o papel 

, com a ajuda de um pano húmido 

e enrola-se  a torta com cuidado. 

Decorar com fatias fininhas de 

laranja 

 

PORTUGAL: 

CARTA COM PONTOS 

A partir de 1 de Junho os 

portugueses vão ter  carta de 
condução por pontos. Cada 
condutor terá inicialmente 12 
pontos que vão diminuindo. Com 
uma contraordenação grave, o 
condutor perde 2 pontos. Já no 
caso de uma contra-ordenação 
muito grave ou um crime 
rodoviário, perde 4 e 6 pontos, 
respectivamente. 
Sabe-se ainda que uma infração 

grave, com uma taxa de álcool de 
0,5 g/litro, é penalizada com 3 
pontos e uma contra-ordenação 
muito grave (0,8 g/litro a 1,2 
g/litro) é penalizada com 5 pontos. 
 
Quando atingir os 4 pontos, é 
obrigado a frequentar aulas de 
formação rodoviária. Quando 
baixar para 2 pontos, então terá 
mesmo de realizar um novo exame 
de código.A cassação da carta 

acontece quanto o condutor fica 
sem os 12 pontos, resultado das 
contra-ordenações cometidas. Mas 
nem tudo é mau! Por exemplo, se 
em três anos o condutor não tiver 
infracções ganhará três pontos 
extra, atingindo o máximo de 15 
pontos. 

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: 400 ex. 
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rir  

faz bem 

Desenho de Deus… ! 
Uma professora primária 
observava os alunos a desenhar. 
Ocasionalmente passeava pela 
sala para ver os trabalhos de cada 
criança. Chegou perto de uma 
aluna que desenhava  
intensamente, perguntou o que 
desenhava.: 
-  Deus. 
- Mas ninguém sabe como Deus 
é! 
Sem piscar e sem levantar os 
olhos do  desenho, a menina 
respondeu: 
- Saberão quando eu terminar!!! 
 
Gémeos I 
- Já soube que foste pai de 
rapazes  gémeos e aproveito para 
te dar os parabéns.  
Qual é a melhor hora para lá ir a 
tua casa vê-los? 
Responde o amigo: 
- Aparece por lá por volta das 
duas da madrugada, que é 
quando eles estão mais 
despertos! 
 
Gémeos II 
Os gémeos fazem anos e estão a 
abrir as prendas. Quando chega a 
vez da prenda da avó, abrem as 
caixas e deparam-se com pistolas 

de água, que correm logo a 
encher e a experimentar. 
Espantado, diz o pai à avó : 
- Ó mãe… Então foi-lhes dar 
pistolas de água? não se lembra 
de estar sempre a resmungar 
comigo e com o mano por 
estarmos sempre a molhar tudo e 
todos com as nossas pistolas? 
A senhora sorri e diz, 
calmamente: 
- Lembro, pois… e tu?! 
 
Esponjas 
Dois malucos: 
- Porque é que o mar esta manhã 
estava cheio e agora, à tardinha, 
está todo vazio?! 
- Ó pá, então, não sabes que no 
mar há muitas esponjas?! 
 
Sono perdido 
Um maluco estava a espreitar 
para debaixo da cama. 
- Porque é que estás para aí a 
espreitar?! 
O outro: 
- É que esta noite, quando me 
deitei, perdi o sono e, agora, 
ando à procura dele… 
 

 
Frase do mês 
 
A verdade corrompe-se 
tanto com a mentira 
como com o silêncio 
(Cícero) 

 

http://www.anedotadodia.net/anedotas/curtas/os-gemeos-fazem-anos
http://www.anedotadodia.net/anedotas/curtas/o-gilinho-e-o-zezinho-fazem-anos
http://www.anedotadodia.net/anedotas/alentejanos/agua-do-mar-faz-bem
http://www.anedotadodia.net/anedotas/alentejanos/agua-do-mar-faz-bem
http://www.anedotadodia.net/anedotas/casais/sonhei-toda-a-noite
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STATTE IN FIDE 
PERMANECEI FIRMES NA FÉ  
(1 Cor 16,13) 
- Lema  episcopal do  Cardeal Lehmann 
 
Quando eu em 1983 escolhi esta palavra como  lema, alguns 
amigos, mas também um ou outro comentador, ficaram 
surpreendidos. Esperavam de mim outro lema a orientar o 
meu ministério. Tinham o receio que a palavra “permanei 
firmes na fé” podia ser entendida no sentido de uma firmeza 
conservadora e de  imobilismo.  Respondi que esta palavra de 
Paulo tem de ser compreendida no seu contexto, e de modo 
algum como um apelo ao conservadorismo: “Estai vigilantes, 
permanecei firmes na fé, sede corajosos e fortes”. E se se toma 
em conta a fundamentação no amor e a partir do amor que 
Paulo refere no versículo seguinte, então a dinâmica é clara: 
estar despertos, vigilantes, corajosos, firmes. E tudo isto é mais 
que uma atitude piedosa, mas refere-se a “tudo” o que cristão 
faz. 
 
No decorrer dos anos, a pequena palavra de S. Paulo tornou-se 
cada vez mais importante. Cada vez mais a li e entendi no seu 
contexto. Acredito que, perante a superficialidade e a 
velocidade das modas do nosso tempo, até se tornou mais 
importante do que nunca: ontem, hoje e na eternidade!   
                       Cardeal Karl Lehmann 
                       Bispo emérito de Mainz  
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