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Celebrar a fé  

Plano das missas nas nossas comunidades para este mês: 

 

Junho  2019 

 

02.06. Primeiro domingo do mês 

Peregrinação a Marienthal das comunidades, missa às 12:00 h 

Não há missa em nenhuma comunidade. 
 

09.06. – Segundo domingo - Pentecostes C   
   Offenbach: 09:30 h   - Ober-Eschbach: 11:30 h 
 
  12.06. Quarta feira  Festa de Santo Ant«onio 
   Missa de Santo António, 19:00 h em St. Marien,  Offenbach  
  

   16.06. Terceiro domingo do mês, Santíssima Trindade 

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

20.06. Quinta – Festa do Corpo de Deus C  

Em Offenbach: Missa às 10:00 h na Igreja de St. Peter seguida de 

procissão para St. Paul 

Em Ober-Eschbach: Missa às 14:00 h em conjunto com St. Elisabeth 

 

23.06. Quarto domingo – XII Domingo comum C. 

Missa em Kelsterbach, às 16:00 h  

 

30.06. Quinto domingo do mês – XIII Domingo comum C. 

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

 

Setembro 2019 

 

01.09. Primeiro domingo do mês – XXII Domingo Comum C 

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

Foto da capa: jn 

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
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este mês 

TOME NOTA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 de Setembro 
 

GRANDE FESTA 
DOS 40 ANOS 
 da 
nossa 
comunidade ! 

 

VIVER É CUIDAR 

                        Os meses de verão são para a maioria de 
nós meses de férias.  

Férias significa ter tempo. Tempo para quê?  
Neste número da Comunidade Cristãdamos-lhe uma 

pista:  férias é tempo para cuidar.  
Cuidar de si mesmo,  aproveitando para descansar, 
recuperar, ganhar forças, respirar fundo, saborear a 

vida.  
Cuidar das relações com os outros, tomando tempo 

para encontrá-los, tempo para festejar o encontro, 
tempo para ouvir “como vai a vida”, tempo para saber 

dos problemas  e das alegrias.  
Cuidar também da natureza.  

A imagem de um jovem que passeia pela praia com 
saco-plástico na mão e recolhe pedaços de lixo,  

pedaços de plástico espalhados pela areia, vomitados 
pelo mar, é inspiradora: podemos cuidar de nós 

cuidando ao mesmo tempo da  natureza, desta “casa 
comum”, como diz o papa Francisco.  

E não podemos esquecer também aqueles que não 
podem ter férias, porque têm que ficar em casa a cuidar 

de um doente, de um idoso, ou dos filhos pequenos.  
Neste número, reflectimos como é importante 

redescobrir a dimensão do “cuidar” para a nossa 
espiritualidade de cristãos. Cuidar de si,  cuidar dos 
outros,  cuidar da natureza,  cuidar da vida, não são 

aspectos separados nem concorrentes, mas faces da 
mesma atitude, da mesma maneira de estar na vida e 
no mundo. Aproveite as férias para cuidar de si, para 

cuidar dos outros, para cuidar do mundo 
 e vai ver que valeu a pena.  

Boas férias! 
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A nossa comunidade 
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR  

 
 

 

Junho 2019 

 

02 Domingo – Peregrinação dos portugueses da região a    
            Marienthal. Missa em Marienthal às 12:00 h 
            Não há missa em nenhuma comunidade 
08 Sábado – convívio de encerramento do ano de catequese, às 
 16:30 h em Harheim 
12 Quarta – Missa de Santo António, padroeiro de Portugal, às 19:00 

h, na Igreja de St. Marien em Offenbach, em conjunto com as 
comunidades católicas de língua materna da cidade de 
Offenbach  

13 Quinta – convívio de encerramento do ano de catequese, às 
 16:30 h em Offenbach 
15/16 Sábado/domingo – Mainuferfest em Offenbach. Presença da 

nossa comunidade com um stand (no lugar habitual)  
20 Quinta - Festa do Corpo de Deus 

Em Offenbach: missa às 10:00 h na Igreja de St. Peter seguida 
de procissão para St. Paul 
Em Ober-Eschbach: Missa às 14:00 h seguida de convívio 
em conjunto com a comunidade de St. Elisabeth 

23 domingo – Missa em Kelsterbach, às 16:00 h. seguida de convívio 
comunitário. 

24 Segunda – convívio de verão do Grupo Nova Terra, Offenbach 

30 domingo – Missa em Lollar, às 16:00 h. seguida de convívio 
comunitário 
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Julho 2019 – Agosto 2019 

11 Domingo – Festa da paróquia de S. Paulo, Offenbach (Pfarrfest). 
Missa às  11:00 h. Participação da nossa comunidade. 

 

Peregrinação à Terra Santa ! 
A nossa comunidade está a organizar uma viagem-peregrinação à 
Terra Santa (Israel e Palestina). 
Data: 06.09. – 13.09.2019 
Ainda temos lugares ! 
Aproveite!  
Contacte-nos ! 

 

 

PERÍODO DE VERÃO 
 
Durante os meses de julho e agosto, 
 interrompemos o ritmo das nossas celebrações dominicais,  
para um período de férias. 
Retomaremos no primeiro domingo de setembro (01.09.2019). 
 
Procure participar na Eucaristia da paróquia onde vive.  
Somos membros das duas comunidades! 
 
 
 

 

 

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 baptizdo Mattew Olivier 
Alves de Melo, filho de Thazna de 
Souza Alves e Pedro Alexandre 
Gomes de Melo, a 11.05.2019 na 
Igreja de St. Paul, Offenbach.  
A nossa comunidade alegra-se 
com este novo membro e dá os 
parabéns aos seus pais! 
 
*  Celebração dos 50 anos de 
Comunidade Católica de Língua 
Portuguesa de Frankfurt. 

A 12 de maio 2019, a “Missão” de 
Frankfurt celebrou os seus 50 
anos de existência. Durante 
muitos anos os cristãos 
portugueses de Offenbach eram 
acompanhados religiosamente 
por padres da Comunidade de 
Frankfurt. Ao longo dos tempos, 
houve muitas e muitas iniciativas 
em conjunto, de cooperação, de 
entreajuda, de apoio pastoral.  
Damos os nossos parabéns a toda 
a comunidade de Frankfurt, e à 
sua equipa pastoral... e aqui vai já 
o convite a virem celebrar 
connosco a festa dos nossos 40 
anos...  (ver página ao lado) 
 

 
Nosso telefone: 069 845740 

 
 
 

 
 
 

 

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 

Atenção: é possível que nas próximas semanas não seja possível 
manter este horário de abertura do nosso escritório. Antes de vir, 
telefone! 
Em caso de urgência, contacte: 
*   Joaquim Nunes – Assistente pastoral – 0176 12539038   
*   Padre Carlos Figueiredo – 0176 72937486   
           

 
Contacto do Escritório Consular em Hattersheim: 06190 9753490 
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Domingo, 22 de setembro 2019 
 

Celebração dos 

40 anos 
da Comunidade Católica de Língua 

Portuguesa de Offenbach 
 

Missa às 14:00 h em St. Paul 
 

A seguir (a partir das 15:30 h): 

festa das comunidades  
(Harheim,  Kelsterbach, Lollar,   

Ober-Eschbach, Offenbach)  

na Missão  

(Marienstr. 38) 
 

Tendinhas das diferentes comunidades 
com petiscos e especialidades 

 
Jogos e programa para crianças 

 
Animação com folclore, música e canto  

de diferentes orígens e grupos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Comunidade Cristã  junho  2019 

 

Tema 
 

 
 

Cuidar de si 

dos outros 

da natureza 

da Vida 

 

CUIDAR DOS OUTROS:  

Uma dimensão essencial do amor ao próximo 

Hoje vivemos uma crise onde o descuido, a falta de 
solidariedade e abandono do ser humano, especialmente 
dos pobres, idosos e crianças, são uma triste realidade. 
Todos precisamos tomar consciência de que o ser humano 
não deve ser visto apenas como força de trabalho a ser 
explorada, mas visto de maneira integral, isto é, um ser de 
relações, com suas convicções e dúvidas e com sua cultura 
e desejos. O ser humano não vive sem cuidado. Desde o 
nascimento até a morte precisamos uns dos outros. “Do 
berço à cama do moribundo, passando por tantas 
situações de doenças, fragilidade e debilidade, somos 
chamados a cuidar uns dos outros... ainda bem”. 

Os cristãos aprenderam com Jesus a importância do 
cuidado que se deve dar ao próximo. Este assunto ocupa 
muitos capítulos dos Evangelhos. E em uma das parábolas 
mais bonitas do evangelho de São Lucas, este tema é 
abordado de modo especial. Jesus conta essa parábola a 
um especialista em leis, que tinha ido procurá-lo com a 
intenção de pô-lo em apuros e perguntar-lhe sobre os 
mandamentos. E esse diálogo chega ao tema do amor ao 
próximo.  Jesus conta a parábola do Bom Samaritano. Com 
esta parábola, Jesus põe a refletir os especialistas em leis 
de ontem e de hoje sobre o lugar que o outro, que o meu 
irmão ocupa na minha vida, no meu coração e nas minhas 
preocupações. O samaritano usou de compaixão, este 
sentimento que insiste em dizer ao coração humano que 
precisamos um do outro. 

Para o teólogo Leonardo Boff, a compaixão talvez seja a 
mais humana de todas as virtudes - “A compaixão tem algo 
de singular: ela não exige nenhuma reflexão prévia, nem 
argumento que a fundamente. Ela simplesmente se nos 
impõe porque somos essencialmente seres com-passivos... 
somos seres de cooperação e de solidariedade. ” (BOFF, L. 
O Princípio da Compaixão e do cuidado. Vozes, 2009)  
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Muitos cristãos, ao longo da história, procuraram levar a 
sério os valores ensinados por Jesus. No tempo em que 
viveram, através do seu testemunho, lembraram às pessoas 
a importância do cuidado com a pessoa humana. E muitos 
deles identificaram-se de maneira radical com os mais 
pobres, sempre mais sacrificados pelo abandono. E em nossa 
memória temos: São Francisco de Assis, Santa Elisabeth, São 
Martinho, santos conhecidos porque deixaram-nos também 
o exemplo do amor ao próximo. 

Precisamos hoje de santos samaritanos que possam ajudar-
nos na mudança da mentalidade. Precisamos entender que 
precisamos ser solidários e compassivos uns com os outros e 
assim, despertar em nossos corações a esperança de que a 
humanidade foi chamada a felicidade e não à solidão. 
                                                                                                      C.F 

O outro...  
 
“O mais importante (que Jesus nos ensina) é: deves amar o teu 
próximo – hás-de amar o teu próximo – como a ti mesmo. Ou, 
seguindo à letra o texto hebraico: amarás o teu próximo, pois 
ele é como tu. Se eu eu sei que o outro é de carne e osso como 
eu, que tem forças e fraquezas como eu, então esta 
proximidade dá  força para simpatizar com o outro. Se, pelo 
contrário, me sinto separado e penso que ele é mau e eu sou 
bom, que ele é fraco e eu sou forte, então não há qualquer 
simpatia.  
 
Esta forma activa amar é a regra de vida mais importante que 
Jesus deixou às pessoas. Quer dizer, estar a caminho, não parar, 
não ficar a dizer-se que estamos bem e que não temos nada a 
acrescentar.  
Além disso, temos de perguntar-nos: a que é que sou chamado? 
Qual é a minha tarefa? Porque é que Deus me deu os dons que 
me deu? Porque é que me faz ver este mundo? Perguntar-se 
assim chamo eu pensar de forma política: eu sou alguém que 
recebe de Deus orientações e sobretudo a força e o apelo a 
fazer alguma coisa neste mundo, para ele que volte a ser como 
Deus o criou.”  
                                                            Cardeal Martini  
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Tema 
 

 
 

Cuidar de si 

dos outros 

da natureza 

da Vida 

 

“Cuidar da casa comum”  
 
Uma das palavras da Bíblia mais conhecidas e também mais 
discutidas é aquela em que Deus entrega e confia o mundo 
ao ser humano,  dizendo-lhe: “crescei e multipli-cai-vos, 
enchei e dominai a Terra” (Gen 1,28) 
É discutida, porque nela se baseia toda uma visão do mundo 
em que o ser humano se assume como “dono”, e se 
comporta como se tudo  tivesse sido criado e tudo existisse 
para “proveito” dos humanos. Este “antropocen-trismo” 
(ver o ser humano como centro de tudo) conduziu a uma 
exploração dos recursos naturais sem escrúpulos nem 
medida, estaria na origem da “subjuga-ção” das espécies 
vivas (animais ou vegetais) e levou à perda de sensibilidade 
que permitisse uma relação com elas. Neste 
antropocentrismo levado até às últimas consequências,  o 
mundo seria (só) dos humanos, e estes farão dele o que 
quiserem...  
 
Os riscos desta atitude de exploração do mundo torna-ram-
se excepcionalmente graves com o início da “revolu-ção 
industrial”. Enquanto o ser humano dispôs apenas das suas 
próprias forças, como agricultor, caçador ou pescador, essas 
forças impunham limites à sua vontade do “domínio”. Mas a 
partir do momento em que pudemos contar com a força das 
máquinas e com os processos industriais, deixou de haver 
“limites” a não ser aqueles que o ser humano se imponha a 
si mesmo e ao seu agir.  
 

E foi precisamente perante os estragos, alguns 
irremediá-veis, causados pelo impacto do ser humano 
sobre a natureza, que se começou a reflectir com 
outros olhos e numa outra perspectiva sobre a relação 
“ser humano - natureza”. Afinal o mandamento bíblico 
de “dominar” a Terra não pode ser entendido como luz 
verde para tudo explorar e estragar. O direito de uso 
não exclui a respon-sabilidade nem é, por si mesmo, 
absoluto. Não é só a  
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dimensão social das coisas com o correspondente dever de 
partilhar. É, sobretudo, a consciência de que não podemos 
destruir aquilo que afinal não criámos.  
 
A palavra “dominar” não vem de “domínio”, mas ambas de 
“dominus” (senhor, em latim). Ora o verdadeiro senhor, 
sendo proprietário, é também um “cuidador” das suas 
coisas. Ninguém  cuidará melhor das suas coisas que o seu 
próprio senhor e, na medida em que as estraga ou destrói, 
deixa de ser “senhor”. 
 
É verdade que sempre houve apelos à sensibilidade para 
com a natureza. No cristianismo, há que lembrar a figura de 
Francisco de Assis, que tratava como “irmãs” todas as 
criaturas, mesmo aquelas a quem não atribuímos vida - 
como o sol, a lua, á agua, o fogo. Mas esta atitude da 
espiritualidade franciscana nunca foi dominante. 
 
É pois um verdadeiro sinal dos tempos que correm esta 
descoberta da pertença do ser humano a este sistema global 
a que chamamos “Oikos”, o mundo habitável. O ser humano 
não está acima dele mas faz parte dele. E o seu primeiro 
dever (numa visão bíblica, recebido de Deus) é cuidar do 
mundo, vendo nele a “casa comum” de todas as criaturas. 
 
Cuidar da natureza é “cuidar da casa comum” (papa 
Francisco, Laudato Si). Os equilíbrios no nosso planeta são 
frágeis. A exploração sem ética ou um tratamento agressivo 
ou mesmo “desleixado” desses equilíbrios, podem tornar 
este planeta inabitável.  
Há que cuidar dos recursos essenciais: água, ar, terra, fogo.. 
Há que cuidar dos habitantes do Planeta mais expostos e 
vulneráveis: aves, peixes, insectos... 
No fundo, há que  cuidar da “vida” em todas as suas formas 
e dimensões, dando-lhe condições de sustentabi-lidade para 
o presente e para o futuro.      
                                                                                                  
jn 
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Tema 
 

 
 

Cuidar de si 

dos outros 

da natureza 

da Vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidar de si mesmo e deixar-se cuidar 
 
“Ama o teu próximo como a ti mesmo!” 
- Se é verdade que a força moral do cristianismo está no 
acentuar o amor ao próximo, colocando-o a seguir, mas 
bem cruzado, com o amor a Deus, cada vez mais toma-mos 
consciência de que só podemos amar a Deus e amar o 
Outro se, ao mesmo tempo, e sem procurar criar hie-
rarquias, cuidarmos de nós próprios.  
 
Quem não cuida de si, mesmo que seja sob a “desculpa” de 
cuidar dos outros, acabará por viver o amor ao próxi-mo 
como uma sobrecarga, como uma “cruz”, uma via-sacra, 
correndo o risco de perder a alegria de amar. E isso 
acabará por produzir pessoas frustradas. E a frus- tração 
pessoal, o sentimento de nunca chegar a minha vez, irá 
reflectir-se nas relações com Deus e com os outros. 
 
Cuidar de si não pode ficar sistematicamente para ultimo 
lugar, mesmo se isso pode acontecer numa situação 
concreta e a título passageiro. Cuidar de si é uma obriga-
ção para todos os que procuram levar a sério o amor a 
Deus e o cuidado dos outros. É por isso que o segundo 
mandamento mais importante da lei (na versão do pró-prio 
Jesus de Nazaré) é amar o próximo  “como a si mesmo”.  
 
O respeito pela sua própria vida e pela sua saúde; o tomar 
consciência da sua própria fragilidade e o encarar as 
próprias capacidades com humildade leva a viver a vida 
“cuidadosamente” (responsavelmente).  
 
“Cuida de ti” não é necessariamente um apelo ao egoísmo, 
mas sim uma preocupação pela sustenta-bilidade da 
prática do mandamento do amor! Para podermos 
empenhar-nos “a longo prazo” no cuidar  do outro e da 
natureza , não podemos deixar de cuidar de nós próprios!                            
Jn 

 

 



Comunidade Cristã junho  2019           

O Deus que cuida de todos 
 
O Deus que se revela a Moisés é um Deus preocupado com a 
vida do seu povo, um Deus “em cuidados”:  Ele “Vê”, “ouve”, 
“conhece”  e “intervém” (Ex 3,7). 
 
O salmo 139 dá-nos a ideia de um Deus que “está atento a 
cada um dos nossos passos”  e a quem o crente pede para 
ser objecto do seu cuidado: “examina-me, Senhor... vê se é 
errado o meu caminho... guia-me!”  
 
Na Bíblia, Deus é muitas vezes comparado ao pastor: “O 
Senhor é meu pastor, nada me faltará” (Sl 23). Mesmo se 
não faltam também as imagens do Deus agricultor (que 
cuida da sua vinha, por ex., ver Is. 5), domina a imagem do 
pastor, porque a figura do pastor simboliza como nenhuma 
outra o “cuidador”. 
 
“Não nos deixes cair” na tentação, rezamos nós no “Pai 
Nosso”.  Deus não só não nos conduz à tentação, mas cuida 
de nós para que não nos deixe cair quando entrarmos nela.  
Um pai, uma mãe, ao acompanhar os seus filhos, cuidam 
deles de forma preventiva. Melhor que tratar das suas 
feridas é cuidar deles de forma que não caiam. Assim 
pedimos a Deus que cuide de nós, não nos deixando cair na 
tentação de pensar que somos capazes de viver a vida 
sozinhos, sem Ele e sem os Outros.   
 
Deus cuida de nós, como cuida das aves do céu e dos lírios 
do campo. E nós valemos mais que os passarinhos (ver Mt 
6,26). A previdência de Deus é feita de mil cuidados e 
carinhos para que nada nos falte do essencial.  
O Deus que tudo criou é o Deus que cuida de todos,  dos 
humanos mas também de todas as suas criaturas: “Todos 
esperam de ti que lhes dês comida a seu tempo. Abres a tua 
mão e saciam-se do que é bom!” (Salmo 104,27-28) 
Jn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidar de si  
dos outros 

da natureza 
da Vida 
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 à procura da palavra 
   

 
 
 
 
 
Confiança no futuro  
 
 
Muitas vezes queremos ver no futuro 
Quando nos perguntam, por exemplo: 
“Como é que vai ser o novo ano?”  
ou então: “o que é que vai ser de mim daqui a 5 ou 10 anos?” 
Para tais perguntas não há resposta. 
Quase sempre temos claridade 
Para dar o próximo passo, 
Para aquilo que tem de ser feito  
Nas próximas horas ou nos próximos dias. 
 
É bom alegrar-se e dar graças  
por aquilo que vemos 
Em vez de queixar-se 
Por tudo o que continua no escuro 
E no desconhecido. 
 
Alegremo-nos com a pequena luz 
Que nos é colocada nas mãos, 
E não andemos à procura da grande luz 
Que elimine todas as sombras 
 
Henri Nouwen 
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Igreja  
no mundo    

 

“MARIA 2.0” 
uma “greve” das mulheres  
católicas na Alemanha ... 

 
“Nós, as mulheres, queremos uma verdadeira renovação da nossa Igreja. 
Queremos participar na sua vida e nas suas decisões. Queremos que todos 
possam seguir a sua vocação, como irmãs e irmãos, com os olhos postos em 
Jesus Cristo, que nos deixou o encargo de tornar visível no mundo o amor 
de Deus” – assim se apresentaram em manifesto as mulheres que lançaram 
a iniciativa Maria 2.0  e o apelo à “greve” das mulheres na Igreja Católica, 
entre  11 e 18 de Maio.  
O apelo à “greve”  convidava as mulheres empenhadas a título voluntário 
nas comunidades e nas instituições a não ir, a não fazer aquilo que sempre 
fazem e tantas vezes não é reconhecido. Elas são m 
ais de metade dos membros da Igreja e muito mais de metade dos 
membros activos das nossas comunidades e paróquias.  Nesse domingo, 12 
de maio - simbolicamente escolhido, por ser o mês de Maria - muitos 
lugares nas Igrejas ficaram vazios. Mulheres que estavam de serviço de 
leitora ou do canto faltaram. Havia lenços brancos nos bancos das Igrejas a 
assinalar ausências. No exterior,  nas praças e nos adros, houve celebração, 
partilha, canto, mulheres vestidas de branco, lenços brancos em cadeia…  
Porquê uma “greve”?  talvez a palavra não seja a melhor, porque não se 
tratava de não comparecer, antes pelo contrário. As mulheres querem 
participar e, como gesto, apareceram mas não entraram. Ficaram de fora, 
nos adros, nas praças, para denunciar aquilo que está a acontecer na Igreja.  
 
Porquê “Maria 2.0” ? Porque as mulheres querem que a dignidade que 
Maria dá á mulher na Igreja seja reconhecida. Maria não é só o modelo de 
silêncio e do sim passivo. Ela é também a mulher activa, a cantar o 
Magnificat, a visitar Isabel, a acompanhar o seu Filho e a Igreja nascente. 
Alguns bispos lamentaram que o apelo à greve tenha  incluído mesmo a 
ausência da missa dominical, mas afirmaram compreender a necessidade 
de provocar com sinais deste tipo. Reagindo à pressão dos leigos, e 
sobretudo das mulheres, e numa tentativa de ultrapassar a crise provocada 
pelos abusos de poder na Igreja, os bispos alemães anunciaram abrir um 
sínodo de diálogo com alargada participação de todos e todas, sem temas-
tabu. A abertura dos ministérios ordenados às mulheres é o ponto mais 
crítico deste diálogo, conhecidas que são as reservas do Papa ao tema. 
Muitas mulheres temem que não se passe das palavras bonitas.                
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Aqui 
e  agora 
 

No advento 2017  o nosso bispo convidou a diocese a refletir sobre o novo  

1999-2004 : entre a incerteza e a confiança 
De 1999 e 2004, a comunidade atravessou um período difícil, uma fase da 
sua história marcada por muita incerteza e insegurança. No final do ano 
2000, o pároco, Dr. Francisco Cabral, adoece de uma doença grave que o 
impede de continuar a exercer as suas funções de pároco. A doença exigiu 
tratamentos duros e prolongados internamentos. Assistido na clínica 
universitária de Freiburgo, teve uma primeira fase de boa recuperação, 
chegou mesmo a voltar a trabalhar entre fevereiro e finais de abril de 2002.  
Nesse mês de abril 2002 realizou-se a celebração do crisma (em Harheim) 
com D. Manuel Martins. Francisco Cabral empenhou-se muita nesta relação 
com D. Manuel. Conseguiu aguentar até ao dia do Crisma, mas nesse 
mesmo dia a doença voltou a manifestar-se. Voltou à Clínica. Pequenas 
melhoras se assinalaram, mas de pouca duração. Na Páscoa de 2003, 
voltava a Portugal, doente,  e na sua terra natal (Fiaes, Trancoso) acabou 
por falecer a 15 de março 2004. 
 
Em todo este período, a comunidade perguntava-se sobre o seu futuro. 
Uma grande insegurança à mistura com a fé-confiança de que Deus havia 
de ajudar. 
Vários padres prestaram nestes anos serviços a título passageiro à 
Comunidade: padre Pietro Sarto (salesiano italiano que falava português), 
padre Ricardo Tavares, Padre António Barbosa. Foi finalmente o padre 
António Barbosa que, depois da morte de Francisco Cabral, assumiu o cargo 
de pároco, que exerceu até 2012 (ver enquadrado na página seguinte). 
Residia em Bad Kreuznach, estava a meio tempo ao serviço da diocese de 
Trier e meio tempo para a diocese de Mainz (Comunidades de Mainz e de 
Offenbach).  
 
Com a doença de Francisco Cabral, algumas actividades tinham 
necessariamente de ser reduzidas. O Assistente Pastoral continuava a 
acompanhar as duas comunidades Mainz e Offenbach, tentando dar 

40 anos de vida de 
comunidade: 
mês a mês 
a história  
da comunidade 
em períodos de 
5 de anos        (5) 
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continuidade a um trabalho dantes planeado e assumido em equipa com 
Francisco Cabral. 
 
Mas uma comunidade cristã é muito mais que a figura do padre ou do 
assistente. Apesar de todas as dificuldades, muitas e muitos colaboradores, 
pessoas empenhadas nos grupos e actividades garantiam a continuidade do 
trabalho pastoral: na catequese, nos grupos corais, na preparação dos 
sacramentos, na animação da comunidade com festas e convívios.  Só 
assim, com todo esse empenhamento, a Comunidade se manteve viva e 
pode “sobreviver”  nesses anos de insegurança e de incerteza.  
 

40 anos: muitos presbíteros  ao serviço da Comunidade 
Párocos: 
1979-1983  Padre José Cabral 
1983-2004  Padre Francisco Cabral 
2004-2012  Padre António Barbosa  
2012-2015  Pfarrer Kurt Sohns 
Desde 2015       Padre Carlos Almeida Figueiredo 
 
Padres-coadjutores e outros que por algum tempo prestaram serviço na 
nossa comunidade : 
Padre Jorge Gouveia (1986-1989), padre Pietro Sarto (2001-2002), padre 
Ricardo Tavares (2002), padre António Rocha de Souza (2005-2010), padre 
Rui Barnabé (2010-2012), padre Celso Machado Lima (2012-2014) 
 

 

40 anos: sacristães e sacristãs 
Domingo a domingo, as celebrações da Eucaristia constituem o centro da vida 
comunitária. Entre os muitos que para elas contribuem, estão os “sacristães”, 
servidores fiéis da comunidade.  Aqui fica a lista dos diferentes sacristães: 

Offenbach:  Domingos Ferreira Nunes (1979-   ), Diamantino França      
                                   (1983-1989), Joaquim Chumbo (1990-2002), Maria José

       Silva (a partir de 2002 até hoje) 
Ober-Eschbach: Alexandre de Sousa (1979-2006), Olga Pereira (actual,  
                                    desde 2006) 
Harheim:  António David (1979 até hoje!) 
Kelsterbach:  João Ferreira (1979-2004), José Pinto (actual, desde 2004) 
Lollar:   Maria Alves (actual)  
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disto    
& daquilo 
Dia internacional das Vítimas 
da violência religiosa.  
“A assembleia geral da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) 
proclamou o dia 22 de agosto 
como o Dia internacional das 
Vítimas da violência religiosa. 
Com este importante passo, a 
ONU pretende condenar todos os 
atos de violência contra as 
pessoas por causa da sua religião 
ou crenças.  
De acordo com Martin Kugler, 
presidente do Conselho Executivo 
do Observatório sobre a Into-
lerância e a Discriminação contra 
os Cristãos na Europa, “as Nações 
Unidas estabeleceram muitos 
dias de memória, mas até agora 
nenhum deles havia sido dedica-
do à liberdade de religião”. O 
mesmo responsável denunciou 
ainda que, “em particular, a 
perseguição contra os cristãos é 
um drama atual que, muitas 
vezes, não recebe a devida 
atenção: as elites ocidentais, 
culturais e não somente políticas, 
têm relutância em falar em voz 
alta sobre esse problema e em 
pronunciar abertamente o nome 

dos cristãos em tal contexto”. 
(Notícia publicada por 
http://www.setemargens.com) 

Iletracia e analfabetismo 
(também) na Alemanha 
Cerca de 6,2 milhões de adultos 
na Alemanha têm dificuldade em 
entender o que “lêem”.  
Desses, 47,4 % são imigrantes ou 
têm uma biografia de migração, 
ou seja são pessoas que não 
foram alfabetizadas na língua 
alemã.Estes são os dados de um 
estudo encomendado pelo 
governo federal alemão, 
publicados em meados do 
passado mês de maio.  

Portugueses: religião sim, mas 
pouco amigos de padres !!  
Numa sondagem feita pelo JN 
(Jornal de Notícias, Porto), os 
portugueses declararam-se 
maioritariamente pessoas 
religiosas (63%). Mas, interroga-
dos sobre as profissões que lhes 
merecem mais confiança, os 
portugueses colocaram os 
médicos e enfermeiros em 1º 
lugar, em último lugar os 
advogados, e, em penúltimo (!), 
os padres!! 
 
Patrocínios 

 
A capa a cores da Comunidade Cristã 
é patrocinada por: 
Aveirense, Biebererstr. 76 Offenbach  

e Heddernheimer Ldstr 24 Frankfurt  
 
Sound & Light, Gustav Adolf Str. 14  

Offenbach 
 

         Tiragem deste mês: 400 ex. 
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rir  

faz bem 

Operação Stop 
Um homem é mandado parar 
pela polícia numa operação stop.  
_ Bebeu alguma coisa? 
_ Sim, três cervejas, uma 
caipirinha, uma vodca, três 
uísques... 
_Então, vai ter que soprar no 
balão. 
_ Porquê?!.. Não acredita em 
mim?!.. 
 

Pânico 
O avião abana muito por causa  
da tempestade. A hospedeira, 
que tenta acalmar os passageiros, 
percebe que um deles está tão 
apavorado que começa a ficar 
roxo.  
_ Está com falta de ar, senhor? 
_ Não, menina, estou com falta 
de terra! 
 

Perseguição 
Um homem diz ao outro: 
_ Estou cansado do meu 
papagaio. Ele persegue todas as 
pessoas de bicicleta... 
_ O que pensas fazer? Mandá-lo 
para um zoológico? Vendê-lo? 
_ Não! Vou esconder a bicicleta 
dele. 
 

Romantismo 

Ele chega a casa bêbado e 
começa a bater à porta. Mas a 
mulher recusa-se a abrir. 
_ Abre a porta! Deixa-me entrar! 
Trouxe uma flor para a mulher 
mais bela do mundo! 
Sensibilizada, ela abre a porta e o 
marido entra e recosta-se no 
safá. 
_ Onde está a flor? – pergunta 
ela. 
_ E por acaso, és a mulher mais 
bela do mundo? 
 

Astúcia 
Uma mulher vai ao talho e pede 
um frango. 
_ Esse não, porque é muito 
pequeno – contesta a mulher. 
O açougueiro, esperto, põe o 
frango na arca frigorífica, finge 
tirar outro e pesa-o novamente, 
forçando a balança com o 
polegar. 
_ Muito bem, - diz a mulher, - 
Assim, levo esse e o outro! 
 
Entre empresários 
Como consegues que as tuas 
funcion«arias cheguem 
pontualmente ao trabalho? 
- Muito simples: tenho 30 
funcionárias mas apenas 20 
lugares de estacionamento 
                      (da revista Audácia) 
 

   Enquanto se cava na vinha 
           não se cava no bacelo  

Provérbio português 
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A falta de preocupação por medir os danos à natureza  
e o impacto ambiental das decisões  

é apenas o reflexo evidente do desinteresse  
em reconhecer a mensagem que a natureza  
traz inscrita nas suas próprias estruturas.  

Quando, na própria realidade,  
não se reconhece a importância dum pobre,  

dum embrião humano, duma pessoa com deficiência  
– só para dar alguns exemplos –,  

dificilmente se saberá escutar os gritos da própria 

natureza.  
Tudo está interligado.  

Se o ser humano se declara autónomo da realidade  
e se constitui dominador absoluto,  

desmorona-se a própria base da sua existência,  

porque «em vez de realizar o seu papel  
de colaborador de Deus na obra da criação,  

o homem substitui-se a Deus,  
e deste modo acaba por provocar a revolta da 

natureza». 

 
Papa Francisco 

Encíclica “Laudato Si”, 117    
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