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Celebrar a fé  

 

Plano das missas para este mês: 
  
Junho 2017  

04.06. Primeiro domingo  Festa do Pentecostes 
 Missa em Ober-Eschbach  12:00 h       I    Offenbach  15:00 h  
 (não há em Lollar!) 

 
11.06. Segundo domingo      Festa de Santíssima Trindade 
Missa em  Ober-Eschbach 12:00 h    I      Offenbach  15:00 h  
 
15.06. Festa do Corpo de Deus.    
Missa em Offenbach às 10:00 h e em Ober-Eschbach 14:00 h  
 
18.06. Terceiro domingo do mês   11º Domingo comum A 
Missa em Harheim 12:00 h  I Offenbach 15.00 h e Kelsterbach: 16:45 h 
seguida de convívio. 
 
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. 

 
Julho 2017 
 02.07. Primeiro domingo   13º domingo comum A 

Missa em Ober-Eschbach  12:00 h   I Offenbach  15:00 h I  Lollar. 17:00 h 
 
09.07. Segundo domingo  14º domingo comum A  
Missa em Ober-Eschbach  12:00 h   I Offenbach  15:00 h   

 
16.07. Terceiro domingo  15º domingo comum A 
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. 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 
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este mês 

TOME NOTA 
das seguintes 
datas e 
alterações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veja o horário 
de verão  
para as 
celebrações 
da eucaristia 
na p. 05 

Heimat - “a minha terra”     
“Onde é a minha terra”? 

À partida,  a resposta a esta pergunta devia ser uma das 
coisas mais simples da vida. Se a “minha terra” fosse  

simplesmente a terra onde nascemos. Mas não. A vida 
baralha-nos as cartas e o “nascimento” é apenas o 

ponto de partida. A vida é muito mais. E nenhum de nós 
se identifica apenas pelo local de nascimento, mesmo 

se a referência a esse lugar é de registo obrigatório nos 
documentos de identificação. 

 
A “minha terra” é muito mais que o lugar onde nasci. E 
não é necessariamente o lugar onde vivo, mesmo que 

nele viva há muitos anos. A “minha terra” tem a ver 
com a “casa” de felicidade que temos e/ou procuramos, 

com o bem-estar do presente, e com a saudade do 
passado e do futuro, com os ideais que trazemos “na 

cabeça” e com a satisfação do coração.   
A língua alemã tem a palavra “Heimat”. 

 
Onde é a minha “Heimat”? Qual é a “minha terra”? 
Para este número de junho, já com as férias á vista, 
pedimos a alguns dos nossos leitores e leitoras que 

partilhassem connosco a sua resposta pessoal a esta 
pergunta. Uma pergunta que é existencial para toda a 

gente, mas que tem uma relevância especial para quem 
vive na imigração, numa identidade feita de traços de 

união (esse tracinho pequeno, o hífen, que liga 
palavras, sem as anular... ). 

Onde é a minha terra? A pergunta é mais fácil que a 
resposta. Levemo-la para férias.... 

E, cara leitora, caro leitor, se quiser pode enviar-nos 
também a sua resposta. Prometemos publicá-la!  
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A nossa comunidade 
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR  

 
 

Junho 2017  

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

03 Sábado – Encontro mensal de catequese de iniciação, Offenbach, 
 15:00 h 
            - Encontro/convívio com as crianças da primeira comunhão e 
 profissão de fé em Harheim, às 16:30 h. 

04 Domingo –Não há missa em Lollar. Somos convidados a participar 
na Pfarrfest da paróquia de Lollar! 

10 Sábado – Encontro regional de jovens em Mainz  

12 Segunda – Celebração da missa vespertina de Santo António, às 
19:00 h, na Igreja de St. Konrad, Waldstr. 259,   Offenbach, com 
as diferentes comunidades de língua materna. A seguir à missa, 
confraternização. 

13 Terça – Reunião do Conselho Paroquial em Offenbach, 18:30 h 

13 Terça – Convívio de Santo António, no nosso Centro 
 Comunitário  (“Missão”) a partir das 20:00 h.  

15 Quinta – Festa do Corpo de Deus. 
 Missa em Offenbach às 10:00 h, em St. Peter, seguida de 
 procissão, e às 14:00 h em Ober-Eschbach, seguida de 
 convívio 

18 Domingo – Convívio comunitário em Kelsterbach, a seguir à  missa 
 das 16:45 h 

18 Domingo – Encontro de jovens da cidade de Offenbach, às 17:00 
 h no jardim da Igreja de St. Peter Offenbach 



Comunidade Cristã Junho   2017 7 

19 Segunda – Convívio de verão do grupo Nova Terra, Offenbach 

24/25 Sábado / domingo – Mainuferfest em Offenbach. Presença 
 da nossa comunidade com um stand. (Domingo da 
 integração: participamos nas missas das paróquias onde 
 vivemos )  

Julho 2017 

02 Domingo – Festa de verão da Comunidade de Lollar, a seguir à 
missa das 17 horas (não 17:30 h)  

16 Domingo – ùltimo domingo antes das férias com missa 
portuguesa.  A missa em língua portuguesa retoma no 
primeiro domingo de Setembro, seguindo o plano normal. 

Agosto 2017 

13 Domingo. Festa da Paróquia de S. Paulo, com a participação da 
nossa comunidade. Missa em conjunto às 11:00 h  

27 Domingo – Missa de ordenação do novo bispo de Mainz, Prof. Dr. 
Peter Kohlgraf, às 13:00 h. na sé catedral de Mainz.  

 
PERÍODO DE VERÃO 
 
Com o terceiro domingo de julho, interrompemos o ritmo das nossas 
celebrações dominicais, para um período de férias. 
Retomaremos no primeiro domingo de setembro (03.09). 
 
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 
 
A todos um bom tempo de férias, onde quer que elas sejam, 
com muito descanso,  
bons encontros e bom regresso ! 
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Pessoas  

e factos 

 
 

* Baptismo.  
Foi baptizada Mara Dias, filha de 
Eduardo dos Santos Dias e de 
Loredana Ciliberti Dias, a 
06.05.2017, em Harheim. 
Alegramo-nos com este novo 
membro da nossa comunidade e 
damos os parabéns aos seus 
pais.  
 

* Celebração de N. Sra de 
Fátima em Harheim – Dia 
das Comunidades.  
Cerca de 500 pessoas 
participaram na procissão de 
velas em louvor de N. Sra de 
Fátima, a 13.05.2017, pelas ruas 
de Harheim.  

 

 
 
Este ano, com a participação 
especial de pessoas de todas as 
comunidades. 
 

* Marienthal 
Um autocarro de 50 lugares 
encheu, na viagem em 
comunidade que organizámos 
para Marienthal, no dia 
28.05.2017 
A celebração foi presidida pelo 
bispo de Beja, D. João Marcos.  

 

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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CATEQUESE DE PREPARAÇÃO  
PARA A PRIMEIRA COMUNHÃO 
 
A catequese para a primeira comunhão 2018 a ritmo semanal de 
preparação (isto é, no 2º ano da caminhada) terá lugar em 
Offenbach, em dia e hora a combinar.  
Iniciaremos no mês de Setembro. 
Em Harheim,  começaremos com os encontros mensais (1º ano de 
caminhada), para crianças que frequentem a 2ª classe da escola (7/8 
anos de idade).  
 
 

CELEBRAÇÃO DO SACRAMENTO DO CRISMA EM 2018 

 
Convidamos todos o interessados em celebrar o crisma em 2018  
(maio ou junho, em data a concretizar) a inscrever-se pessoalmente.    
Podem fazê-lo de maneira simples por e-mail 
(offenbach@portugiesische-gemeinde.de), por telefone (escritório da 
comunidade: 069 845740) ou pessoalmente. Os que celebraram a 
primera comunhão connosco receberão correspondência nossa em 
princípios de Setembro. 
 

VIAGEM A ITÁLIA em finais de Outubro 
 

Está em preparação uma viagem a Itália (Roma!), para finais de 
Outubro.  
O programa ainda não está feito em concreto. Estamos também a 
estudar as duas possibilidades de viagem:  se vamos de avião ou de 
autocarro (do que depende também o preço). 
Pedimos a todas as pessoas interessadas que nos manifestem o seu 
interesse a fim de sabermos quanto antes com quem podemos 
contar.  
 
 

 

mailto:offenbach@portugiesische-gemeinde.de
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  Tema 
 

 
 
A minha terra ?! 
Onde é a  
minha terra ? 
 
Heimat ?! 
wo ist meine  

Heimat ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A “terra” que tenho ... e a “terra” que procuro! 
Há pessoas que sempre souberam onde era a sua terra. Se não 
é mesmo aquela onde nasceram, encontram cedo “a sua 
terra” e ai se fixam, aí se constroem, aí se radicam. Se saem, 
têm saudades dela e não descansam enquanto não puderem 
voltar. Se a vida as obriga a viver noutra terra, sentem-se 
sempre em terra “alheia”, no “estrangeiro”. E, neste 
“estrangeiro” a que vida as levou, não procuram mais que 
sobreviver. Ou viver em modo de “poupança”, em provisório... 
Há quem tenha observado que muitos emigrantes 
portugueses (pelo menos aqui na Alemanha) são (ou eram?)  
gente assim, gente que “deixou a terra” e vive aqui, investindo 
o coração e o futuro na “terra” que está lá.   
 
Mas também há muita gente – eu sou um deles  - que anda a 
vida toda à procura da sua “terra”. Pessoas que passam por 
terras diferentes e vão juntando pedaços da “terra” que 
procuram, sem que nenhuma satisfaça completamente aquilo 
que procura, mas todas têm o suficiente para poder dizer 
“estou em casa”.  A “minha terra” é lá onde eu me vou 
desenvolvendo e posso ir sendo aquilo que quero ser, 
realizando aquilo que vou sonhando.  A forma gramatical do 
gerúndio – “sendo”, “desenvolvendo”, “sonhando” -  exprime 
bem este “já”  e “ainda não” da “minha terra”. 
E, naturalmente, não ando sozinho, vou com outros, a família, 
os amigos, a(s) comunidades, os parceiros de lutas e 
procuras... E esses outros são, afinal, a minha terra, a terra 
que tenho.   Entre eles procuro ser como sou, sem ter de me 
justificar. Com eles procuro construir a terra que procuro.         
                                                          Joaquim Nunes, Offenbach 

Para  sentir-me em casa, sinto-me bem aqui. 
Para  sentir-me em casa, sinto-me bem aqui. Mas minha terra 
é Vale de Amoreira. Quando chego à minha terra, encontro os 
amigos e irmãos, fico bem por lá, mas sinto falta daqui. Tudo 
me liga ainda à minha terra, àquele recanto... gosto de andar 
por lá, gosto da comunidade. Mas gosto de saber que para cá 
posso voltar. Sinto-me tranquila por lá, mas sinto-me feliz em 
poder voltar. Afinal eu não sei onde é minha terra. Mas com 
certeza que é “aqui” e “lá”.     
                                                               Teresa Paiva Bento, Offenbach 
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Meine Heimat ?!        
 
De certeza que não sou a pessoa ideal para responder a esta 
pergunta, pois só vivi 10 anos em Portugal, e esses 10 anos 
foram  bem marcantes.  Fui criada com a avó, a tia, outra tia, 
um pouco com os pais, com o namoro numa aldeia, outra 
aldeia, outra cidade longínqua, outro país. 

Desde que vim para a Alemanha, com o tempo,  a minha vida 
ficou sossegada, segura, com mais conforto em todos os 
sentidos, por isso eu acho e sinto para mim ser aqui a minha 
“Heimat”. 

De certeza que a maior parte das pessoas deve sentir o 
mesmo. As pessoas  sentem-se bem onde se encontram 
seguras. Quando nos sabemos seguros criamos as nossas 
raízes, fixamo-nos, investimos mais em todo o sentido 
(amizades,  bem-estar material, divertimentos, etc). 

Quanto a mim, aqui na Alemanha encontrei  a minha 
“Heimat”, mas podia ter sido em todo o sítio do mundo, logo 
que me desse aquilo que procurei, ao fim e ao cabo, essa  
“segurança”. Com tudo o que eu vivo aqui, tenho um grande 
orgulho do nosso Portugal, identifico-me como portuguesa, 
alegro-me de o ser e sinto-me bastante portuguesa, mas a 
minha “Heimat” é aqui. Os anos e a idade fora do país natal 
modificaram (e modificam) a minha maneira de pensar, as 
minhas atitudes, influenciam-me no pensar e no viver. De 
momento, para mim, como me sinto bem, é aqui a minha 
“heimat”, é aqui a “minha terra”. Quem sabe se ainda vou 
mudar!?                                        Alcina Carvalho, Mühlheim 

“Heimat?!”  Temos duas !! 

“Os alemães têm uma Heimat,  nós podemos dizer que 
temos duas !! A “minha Terra” é para mim lá onde me sinto 
bem e eu sinto-me bem aqui como me sinto bem em 
Portugal! 
                                                                      Maria Alves, Lich 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A minha terra ?! 
Onde é a  

minha terra ? 
 

Heimat ?! 
wo ist meine  

Heimat ? 
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“Minha terra“ é sem fronteiras 

„Minha terra“ é sem fronteiras, 
„Minha terra“ é aqui, é ali e é acolá. 
„Minha terra“ não se define por um lugar só. 
Poderá ter uma base principal,  
mas é móvel e está aberta para descobertas. 

“Minha terra” tem mais que um passaporte e uma língua. 
 É onde me sinto bem e seguro. 
“Minha terra” é corporal e espiritual.  
Poder ser uma pessoa, um lugar,  
uma recordação, um sentimento.  

“Minha terra” tem mais sol que chuva. 
“Minha terra” tem muita luz e pouca escuridão. 
“Minha terra” não pára de crescer. 
Ela cresce todos dias com impressões e experiências novas. 

“Minha terra” é a minha mulher e o meu filho. 
“Minha terra” está sempre no meu coração. 
Onde quer que vá, levo a minha terra comigo, 
„Minha terra“ é sem fronteiras.  
                             Sérgio Candeias, Wiesbaden 
 

 Minha terra - meine Heimat 

Nasci na Alemanha, mas não sou alemã.  
Nunca vivi em Portugal, mas sinto saudades de lá. 
Em Portugal sou a "alemã", na Alemanha a estrangeira. 
A minha alma é "deutsch-portuguesa". 
A minha terra onde será? 
Para mim "Heimat" é onde me identifico com as tradições, onde 
faço parte da comunidade social e claro onde está a minha 
familia. "Heimat" é onde me sinto bem e em casa. Sinto me 
grata de encontrar isso tudo na Alemanha e em Portugal. 
 
                      Eva Morais Águas, Heusenstamm 
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Onde posso ser eu própria... 

Para mim „Heimat“ é um espaço que me dá segurança e 
protecção. Neste lugar cria-se a base da sua identidade e 
mentalidade. Aí se fazem experiéncias de vida e se pode 
ganhar novos impulsos para o dia a dia. 

Heimat! É um lugar ao qual me sinto ligado pelo coração. 
Uma saudade, que sinto dentro de mim, de ser aceite e 
ser amada sem ter de se “maquilhar”. Aonde posso ser 
eu própria e me posso desenvolver. A minha casa: um 
lugar aonde me sinto bem, para onde gosto sempre de 
voltar: - um lugar especial, a comunidade, um grupo, os 
amigos, a familia,...  

Na minha opinião “Heimat” -  ou casa -  é um espaço 
aonde conseguimos criar as nossas raizes. Durante o 
nosso caminho de vida vamos juntando às nossas raízes 
laços de recordações que nos acompanham para 
qualquer lugar. Laços, que se vão unindo como numa 
rede. Sempre haverá laços que se tornam cada dia mais 
firmes, mais fortes, a que damos mais importância. 
Outros vão-se mantendo mais soltos. Por vezes também 
acontece querermos cortar certos laços formados. Mas, 
na maior parte das vezes, somos incapazes de os deixar 
para trás ou de os esquecer. Também essas experiências 
nos vão completando. Todos estes laços em conjunto 
nos fazem tornar a pessoa que somos. Com eles 
conseguimos alcançar a felicidade e conseguimos deixar 
para trás todos os obstáculos. 

                                                      Leonor Morais, Offenbach 
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Heimat - Pátria    

Em primeiro lugar coloca-se a pergunta , se nos tempos de 
hoje em tudo  tão diferentes  dos anos passados se pode falar 
de pátria. Passou-se tudo tão simples e rápido. Somos 
capazes de meter-nos num avião e dar meia-volta ao mundo, 
podemos telefonar ou por telemóvel ou computador obter  
na Internet  tudo o que quisermos saber.  
“Heimat”: que significado tem esta palavra? É lá onde as 
nossas raízes estão? Não!  É lá onde nos sentimos bem, onde 
o centro da nossa  vida se encontra, onde se constitui família, 
onde  se fazem amigos ao passar dos anos.  Sim, eu creio que 
aí uma pessoa se pode sentir bem, “heimisch” ! Tomemos 
uma árvore como exemplo!  É plantada, regada e adubada ao 
longo dos anos, se necessário poda-se mas de ano para ano 
alegra-nos com a sua frescura e energia. Quer dizer que se 
sente bem onde está. Muitas vezes são  transplantadas  e 
muitas não sobrevivem. Eu moro aqui  há quase 50 anos, 
tenho orgulho de ser português, mas sinto que os laços  que 
me prendem às raízes (pátria) vão-se tornando cada vez mais 
frágeis.“Heimat” é onde eu me sinto em casa e neste 
momento é aqui. O que não quer dizer que no futuro não 
possa mudar de opinião através de qualquer situação 
inesperada!   

                   Rogério Carvalho, Mühlheim 

                                                 Já não sei onde pertenço! 

Eu nasci em Portugal mas vivo em Offenbach há muitos anos. 
Se alguém me pergunta onde é a minha terra,  é dificil de 
responder.  Aqui  tenho a minha família do coração e os meus 
amigos que já fazem parte da minha familia. Em Portugal 
tenho os meus irmãos e a mais familia onde o meu coração 
também está. Sinto-me dividida mas,  já me habituei a viver 
assim. Mas aqui não deixo de ser sempre uma estrangeira . Já 
não sei onde pertenço.     
                                         Gracinda dos Santos, Offenbach 
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Os meus horizontes foram-se  alargando... 

Eu mudei  de terra  por duas vezes, em criança sem opção, do 
norte para o centro e em adulta por vontade própria  para 
aqui. O meu mundo pessoal aumentou  com as mudanças, 
pois passei  de um meio rural para um meio urbano e depois 
ainda para um país diferente.        A minha aldeia natal deixou 
rápidamente de ser o meu ponto de referência  à medida 
que,  nas novas   terras,  novas experiências  aconteciam. 
Encontrei  novos amigos, novos costumes , muitas situações 
novas e maneiras diferentes de encarar a vida. Assim os meus 
horizontes foram-se  alargando, umas vezes por curiosidade, 
outras vezes por necessidade de acompanhar o ritmo das 
exigências  quotidianas . 

Nem sempre estas mudanças foram  fáceis, sendo a 
apredizagem de uma nova língua sem dúvida uma das mais 
dificeis, mas cheguei à conclusão de que a adaptação só no 
inicio é dificil, depois é só continuar a viver conforme o ritmo 
da terra onde estou. Embora Portugal continue a ser 
importante, tornou-se talvez a  “minha terra” em “segundo 
lugar”. Se,  no futuro,   voltar em definitivo para  lá, vou ter 
de me adaptar novamente:  pois actualmente ,   após 3 
semanas de férias já digo que quero voltar para casa (aqui).  
A  minha terra é aqui onde vivo.                                                                                                           
                                                    Ana Maria de Jesus, Offenbach  
______________________________________ 
Sou portuguesa.. mas sinto-me bem aqui! 
Estou aqui a tentar escrever aquilo que sinto ou que eu sou, 
onde pertenço, Portugal ou Alemanha. Eu digo: mesmo depois 
de 50 anos de Alemanha sou portuguesa 100 por cento. Mas, 
claro, há sempre um ponto de interrogação. Depois de tantos 
anos sente-se também alguma coisa pela Alemanha. Sinto-me 
bem aqui  e é aqui que tenho realizado a minha vida e encontrei 
os meus amigos. Habituei-me a viver aqui e aprendi a confrontar 
os problemas da vida. Tenho cá as filhas, os amigos e quando se 
pode vamos até Portugal matar a saudade.         
                                                                Maria José Silva, Offenbach 
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 à procura da palavra 

 
 

Na própria terra, como estrangeiros, 
 participando em tudo como cidadãos...  

 

Os cristãos não se distinguem dos demais homens,  
nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes.  
Nem, em parte alguma, habitam cidades peculiares,  
nem usam alguma língua distinta, 
nem vivem uma vida de natureza singular..   
 
Habitando cidades gregas e bárbaras,  
conforme coube em sorte a cada um,  
e seguindo os usos e costumes das regiões,  
no vestuário, no regime alimentar e no resto da vida,  
revelam unanimemente uma maravilhosa e paradoxal 
constituição  
no seu regime de vida político-social. 

Habitam pátrias próprias,  
mas como peregrinos:  
participam de tudo, como cidadãos,  
e tudo sofrem como estrangeiros.  
Toda a terra estrangeira é para eles uma pátria  
e toda a pátria uma terra estrangeira.  
 

Carta a Diogneto 
(Sec. II, autor desconhecido) 
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Sociedade 
&           

Cidadania 

 

 
Igreja Católica alemã, identificado pelo nome de “Iniciativa Integração Cultural”, 
entregaram à chanceler Angela Merkel uma série de “teses para a integração 
cultural”.  

 “A integração diz respeito a todas as pessoas que vivem na Alemanha.  A 
coesão social não se consegue por decreto, nem é tarefa exclusiva da 
política.  A Alemanha é um país plural. Desde há séculos que aqui vivem 
pessoas dos mais diversos países. A maioria, dos que vieram do estrangeiro, 
sente-se aqui “em casa”, muitos adquiriram a nacionalidade alemã. (...) A 
cultura contribui para coesão socio-política, ao lado da integração social e 
da integração laboral (...). A imigração muda a sociedade e exige abertura, 
respeito e tolerância em todos os sectores. É um processo lento, a exigir 
reflexão permanente. A agitação de medos e inimizades não é o caminho 
correcto. Nós somos por uma sociedade aberta e global.”    
 

01. A Lei Fundamental (“Grundgestz”, lei constitucional alemã, ndt)  
      enquanto base para a vida comum das pessoas na Alemanha tem de ser    
      vivida. 
02. A vida quotidiana das pessoas baseia-se em paradigmas culturais. 
03. Justiça entre as pessoas de sexos diferentes é um pilar da vida social.  
04. A religião deve ter o seu espaço também na vida pública  
05. A actividade artística goza de liberdade  
06.  Controversas democráticas e uma cultura do debate reforçam a  
        formação de opinião pública numa sociedade pluralista  
07.  Imigração e integração fazem parte da nossa história  
08.  A democracia livre exige tolerância e respeito  
09. A democracia parlamentar vive do empenhamento dos seus cidadãos  
10. Empenhamento cívico é vivência concreta da democracia  
11. A formação possibilita o acesso social  
12. A língua alemã é chave para a participação 
13. O confronto com a história é um processo que nunca está concluído 
14. O trabalho remunerado é importante para a participação, identificação e    
       coesão social  
15. A diversidade cultural é uma força        
                    * Extracto. Texto integral (em alemão), em  http://kulturelle-integration.de/thesen/     Tr.  jn     

Teses para a integração 
cultural *.        A 16.05.2017, os 

representantes de um diversificado grupo 
de instituições públicas, entre as quais a 

http://kulturelle-integration.de/thesen/
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Igrejas cristãs: 
diversidade  
e unidade 
- Série sobre o  diálogo    

ecuménico entre os cristãos” 

ej eve-se n def do ambiente      4 

i5 

Católicos – protestantes: a divisão que ninguém queria...   
 
As principais afirmações de Lutero, nas suas teses afixadas na porta de uma 
igreja de Wittenberg (1517) e os seus escritos e aulas de teologia só por si não 
eram razão suficiente para provocar a divisão. Foi antes a confluência de uma 
série de factores  de ordem política, eclesiástica e social que acabaram por fazer 
da reforma que todos queriam e que a Igreja realmente necessitava uma divisão 
que ninguém queria, mas ninguém conseguiu evitar. Vejamos alguns desses 
factores: 
 
- O papa, como instituição, e a cúria romana de modo especial,  viviam tempos 
de grande “degradação”, que se arrastavam já desde o sec XIV e XV. Os papas 
viviam como príncipes, senhores preocupados mais com o seu poder e a sua 
riqueza do que com com bem da Igreja. Mas não só o papa: muitos bispos eram 
também príncipes, detentores de poder político, “cobradores” de impostos, 
senhores feudais. A separação entre religioso e profano tinha desaparecido em 
muitos sectores da Igreja. A prática das indulgências (que serviu de “rastilho” 
para o desencadear da reforma luterana) é um bom exemplo disso: vendiam-se 
indulgências aos fiéis, que as “compravam” para “evitar o purgatório”... mas o 
dinheiro destinava-se à manutenção do estilo de vida dos príncipes eclesiásticos 
e do papa e à construção dos seus palácios e residências... se não mesmo, à 
manutenção dos seus soldados. 
 
- O império, que durante séculos assegurava a unidade da Igreja, desfazia-se 
lentamente em principados e nações locais. O papa mesmo reconhecia estes 
novos poderes políticos locais, que queriam autonomia, primeiro em relação aos 
imperadores, e depois autonomia em relação ao próprio papa, visto como 
poder. Foi assim que os príncipes alemães cedo reconheceram na reforma de 
Lutero  uma ocasião propícia para a sua sede de autonomia, de nacionalismo. A 
causa reformadora politizou-se.  
 
- A elite intelectual do século XVI descobria que havia uma cultura que não 
dependia da teologia nem da religião. Voltaram-se a estudar com os filósofos 
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gregos da antiguidade;  recuperava-se o valor do indivíduo perante as 
instituições, na forma de um novo “humanismo”; redescobria-se a arte na sua 
procura de beleza “mundana” , valorizando o corpo, a natureza...  Os tempos 
corriam a favor de uma reforma espiritual, como foi a de Lutero, que 
fundamentasse teologicamente a “liberdade do cristão” (se necessário contra a 
“instituição”).   Lutero redescobriu esta dimensão da liberdade do cristão no 
estudo das cartas de S. Paulo. A Igreja de então viu nesta liberdade um perigo, 
uma ameaça... infelizmente !  
 
Em 1520, uns quatro anos depois da publicação das teses, Lutero rasgava a carta 
em que o Papa Leão X o excomungava. Em Worms, convocado perante as 
autoridades civis e eclesiásticas (1521), Lutero não quis retractar-se, recusou 
voltar atrás nas suas posições, com uma resposta que ficou para a história:  'A 
minha consciência está comprometida com a Palavra de Deus. Não posso nem 
quero revogar o que quer que seja, porque agir contra a própria consciência 
não é seguro nem honesto. Que Deus me ajude, Amen!'  
 
O Edito de Worms, assinado pelo Imperador, condenava Lutero como herege e 
cismático. Lutero podia ser abatido...   O príncipe da Saxónia abrigou-o e deu-lhe 
refúgio. Na “clandestinidade”, Lutero traduz a Bíblia e avança no 
aprofundamento de uma teologia que se afasta cada vez mais da teologia oficial. 
Outros reformadores se  juntam a ele, entre eles, Philip Melanchton (1497-
1560). 
Pouco tempo depois, a reforma de Lutero, com a sua teologia da liberdade e da 
autonomia, atingia outras camadas sociais. Os grandes agricultores e senhores 
locais não perderam a ocasião para reivindicar os seus direitos perante os 
princípes e senhores locais. Começou sob a forma de manifestações e terminou 
em violência (a chamada “Bauernkrieg”, guerra dos camponeses, 1524-1525), 
contra os grandes senhores e os grandes conventos detentores de terras e bens. 
Lutero toma partido contra os agricultores a favor dos príncipes, reconhecendo-
lhes a legitimidade do poder. Muitos desses agricultores e camponeses 
afastaram-se de Lutero e entraram em movimentos separatistas, de carácter 
sectário (entre os outros, os “anabaptistas”). 
A aliança de Lutero com os príncipes locais deu origem a uma estrutura que 
perdura até ao nosso tempo, como uma Igreja que se organiza em 
“Landeskirche”, em igreja regional, a partir do príncipe. “Cada um segue a 
religião do seu príncipe”: Com esta nova estrutura, estava consumada a divisão 
da Igreja  .                                                                                                 jn 
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Sabores    

& saberes 

Gelatina de três sabores 

 
1 gelatina de pêssego  
1 gelatina de morango  
1 gelatina de ananás  
3 dl de natas 
100 g de açúcar 

 
Prepare as gelatinas  de pêssego 
e de morango como indica na 
embalagem, verta para formas, 
deixe arrefecer e leve ao frio. 
Prepare a gelatina de ananás 
deixe-a arrefecer mas sem 
solidificar. Corte a gelatina de 
morango em pedacinhos, deite-
os na forma em cima da gelatina 
de pêssego e reserve no frio. 
Bata as natas em chantilly 
espesso adicionando açúcar e 
batendo sempre. Adicione depois 
a gelatina de ananás fria e ainda 
líquida ,misture delicadamente, 
verta também na forma e leve ao 
frio até tudo ficar bem 
solidificado.  Antes de servir, 
mergulhe o fundo da forma em 
água quente, desenforme e sirve 
decorando a gosto. 

 

EM QUE É QUE TU 
ACREDITAS ? 

Woran glaubst Du ? 
 
- Uma semana temática na 
televisão alemã (ARD). 
 
De 11 a 17 de junho, a ARD, a 
associação de canais publicos 
de TV, dedica-se ao tema da 
fé, das religiões, da 
espiritualidade. 
É um programa variado, como 
é natural para um tema tão 
vasto. Mas pode contar-se 
com a qualidade da ARD!  
Vale a pena estar atento e 
seguir o tema.  
Veja todo o programa de rádio 
e tv para esta semana 
temática em 
http://programm.ard.de/TV/Theme
nwoche-2017/Programmkalender 
 

 
 
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  63069 Offenbach 
 
Tiragem deste mês: 400 ex. 

http://programm.ard.de/TV/Themenwoche-2017/Programmkalender
http://programm.ard.de/TV/Themenwoche-2017/Programmkalender
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rir  

faz bem 

 
Farmácia 
Diz o farmacêutico ao cliente: 
- Há mais de 20 anos que vendo 
destes comprimidos e nunca 
tive uma única reclamação. Ora 
isto prova o quê? 
Ouve-se uma voz muito sumida: 
- Que os mortos não falam 
 
Sorte 
Um homem foi à polícia e disse: 
– Venho apresentar  queixa, 
pois a minha sogra 
desapareceu. 
– Há quanto tempo ela 
desapareceu? 
– Duas semanas – respondeu o 
genro. 
– E só agora é que você diz?! 
– É que eu demorei a acreditar 
que eu tivesse tanta sorte! 
 
Limpeza  
O marido reclama com a 
esposa: 
- Afinal, ainda não limpaste as 
minhas calças como te pedi!  
- Ora essa! Porque é que dizes 
isso?! 
- Porque, num dos bolsos, ainda 
lá está uma nota de dez euros... 

 
 
 

 
Loira 
Uma loira chegou ao hotel e 
como estava muito calor, abriu a 
janela. Começaram a entrar 
mosquitos. Ela então, liga para 
a recepção e reclama:  
- Boa noite, estou com muito 
calor e como abri a  janela 
entraram vários mosquitos e 
estão a incomodar-me. 
- Se a Senhora desligar as 
luzes, eles irão embora.  
Ela assim fez  e realmente os 
mosquitos foram embora. 
Passado algum tempo, 
começaram a entrar vários 
pirilampos. Então ela voltou  a 
ligar para a recepção para 
reclamar. E o recepcionista 
perguntou:  
- Mas o que foi agora? 
- Socorro! Os mosquitos 
voltaram com lanternas! 

 
Queixa 
Na esquadra da polícia: 
- Senhor chefe, venho 
apresentar queixa contra um 
dos seus agentes. 
- Então porquê? 
- É que ontem, pelas cinco da 
manhã, encontrou-me bêbado 
e, em vez de me trazer para 
cá, levou-me para casa e 
entregou-me à minha 
mulher!... 
 

Maio frio e junho quente:  
bom pão, vinho valente. 
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Heimat ist kein Ort Heimat ist ein Gefühl 
    A minha terra não é aqui nem além 
      a minha terra é lá onde me sinto bem  

 
 

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/

