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Celebrar a fé  

 

Plano das missas para este mês: 
  
Outubro 2017 

Plano das missas nas nossas comunidades para este mês: 
 

01 Primeiro Domingo do mês – 26º Comum A 
Ober-Eschbach: 12:00 h  Offenbach 15:00 h  Lollar: 17:30 h 
  
08 Segundo Domingo do mês – 27º comum A 
Ober-Eschbach: 12:00 h  Offenbach : 15:00 h  
  
15 Terceiro Domingo do mês – 28º comum A 
Harheim: 12:00 h  Offenbach: 15:00 h   Kelsterbach: 16.45 h 
    
23 Quarto Domingo do mês –- 29º comum A 
Harheim: 12:00 h    Offenbach: 15:00 h 
 

29 Quinto domingo do mês – Domingo da integração 

Somos convidados a participar nas eucaristias das paróquias onde 

vivemos  
 

Novembro 2017 
05 Domingo – Neste domingo lembraremos nas nossas celebrações todos 

os falecidos. 

 Ober-Eschbach; 12 h   Offenbach: 15:00  h   Lollar: 17:30 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 

Imagens da capa: à esquerda fotografias das celebrações do crisma com D. Manuel Martins em 

1988 e 1992 
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este mês 

TOME NOTA 
das seguintes 
datas e 
alterações 

 

 

 

05.11.2017 

Magusto em 

Lollar 

a seguir à 

missa 

das 17:00 h 

 

11.11.2017 

Magusto em 

Offenbach, 

19.00 h. 

 

19.11.2017 

Magusto em 

Harheim, 

depois da 

missa das 

14:00 

 

25.11.20017 

Serão de fados 

em Harheim  

 

Dom Manuel Martins 
um amigo da nossa comunidade 

Ainda não há muito tempo (13.06.), D. Manuel Martins 
comunicava para acusar a a recepção deste boletim, 

com um e-mail, breve mas cheio de conteúdo:   

“Recebi e já li.  
Com o proveito de sempre.  

...Também me explico pela minha Heimat. 
Um abraço que atinja todos.    + M. Martins. 

Foi um leitor atento da Comunidade Cristã,  
mas sobretudo um amigo que perdemos neste dia 

24.09.2017. D. Manuel veio por três vezes crismar nas 
nossas comunidades: em 1988, 1992 e 2002. Três 

gerações de crismados reconhecem nele “o bispo que 
me crismou”.   

Além disso, não sou poucos os membros das nossas 
comunidades que se identificam com Setúbal – Diocese, 

seja porque nasceram naquelas terras, seja porque a 
vida os levou para lá e lá passam as suas férias.   

Homenagear o “Bispo de Setúbal” é antes de mais 
agradecer a Deus por todo o contributo que ele deu 

para a renovação da Igreja em Portugal e pelos 
impulsos proféticos com que ele incentivou os cristãos a 

empenhar-se nas grandes causas do Evangelho: pela 
justiça, pela fraternidade, pela solidariedade, pela paz.  

Homenagear o “Bispo de Setúbal” é ouvir os seus 
“pregões” , reflectir as suas palavras que nos fazem 

crescer na fé. Para isso, aqui tem o nosso contributo 
neste boletim que ele tanto apreciava. 
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A nossa comunidade 
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR  

 

Outubro 2017 

01 domingo – Encontro de leitores e leitoras em Ober-Eschbach, antes da 
  missa (10:30 h-11:30 h)  
05 Quinta – Oração à maneira de Taizé, Offenbach, 19:00 h na  Igreja de 
 S.Paulo 
07 Sábado – Encontro para crianças do segundo ano da escola  interessadas 
  nos encontros de catequese de iniciação 15:00 h Offenbach 
07 Sábado – Recitação do Terço (Outubro: mês do rosário!) às 16:30  h em 
 Offenbach, em  conjunto com as crianças da catequese 
07 Sábado – Convívio do Grupo coral Boa Fé (de Harheim e Ober-
 Eschbach), às 18:00 h em Ober-Eschbach 
09 Segunda – Reunião dos interessados no curso de alemão 
 (nível 1 e 2), às 18:30 h, Offenbach (Centro Comunitário) 
10 Terça – Encontro de preparação para o crisma, Harheim, 18:30 h 
11 Quarta - Encontro de preparação para o crisma, Offenbach, 18:30 h 
14 Sábado – Recitação do Terço (Outubro: mês do rosário!)  às 18:00 h no 
 Centro comunitário 
15 Domingo – Participação do Grupo Coral “Nova Terra” na Eucaristia em 
 Offenbach (15:00 h)  
21 Sábado – Recitação do Terço (Outubro: mês do rosário!)  às 18:00 h no 
 Centro comunitário 
22 Domingo – Domingo das missões. Apesar de ser quarto  domingo,  temos 
 celebração  dominical nas nossas comunidades em Harheim  (12:00 
 h ) e Offenbach (15:00 h). O domingo da integração é  proposto  desta 
  vez no quinto domingo do mês (29.10.) 
24.10-28.10 – Encontro dos agentes de pastoral das Comunidades  
            de língua portuguesa em Fátima 
26.10.-31.10 – Viagem/ peregrinação da nossa Comunidade a Roma 
 com passagem por Siena e Veneza 
28 Sábado – Recitação do Terço (Outubro: mês do rosário!)  em 
           Offenbach às 18:00 h  
29 Domingo – Não há missa em língua portuguesa em nenhuma 
 Comunidade (Domingo de integração) 
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Novembro 2017 
04 Sábado  - recomeço dos ensaios do Grupo Asas de Vidro 
05 Domingo – Memória de todos os falecidos nas eucaristias  dominicais: 
 Ober-Eschbach (12:00 h), Offenbach (15:00) e   Lollar (17:00 h).  
 Magusto em Lollar a seguir à missa 
 
Crisma 2018 
Começamos em Outuibro – em dias ainda a marcar – os nossos encontros de 
preparação para a celebração do sacramento do Crisma. Os encontros terão 
lugar em Harheim e Offenbach 
 
A celebração já tem data:  será no dia 05 de Maio 2018 
na Igreja de St. Paul, Offenbach 
 
Temos  também a alegria de poder anunciar que o Crisma será ministrado pelo 
novo bispo da nossa diocese de Mainz: Dr. Peter Kohlgraf. 
Até 15 de Outubro aceitamos ainda inscrições. Podem inscrever-se jovens a 
partir dos 14 anos. 
Encontros de adultos (para os maiores de 18 ou para jovens que já trabalham) 
serão anunciados em breve. 

 

Grupos regulares, com encontros a ritmo semanal: 
 
Segundas-feiras: Grupo coral NOVA TERRA, Offenbach, às 20:30 h 
 
Terças-feiras: Caminhada meditada, 08:30 h Offenbach 
 
Quartas-feiras : catequese de preparação para a 1ª comunhão, às 18:30 h    
               em Offenbach (centro comunitário) 
Quintas-feiras: tardes de convívio dos "Reformados", Offenbach, a partir  
               das 15:30 h 
Sextas-feiras: Rancho Folclórico da Missão de Offenbach, a partir das 20 h 

    
Sábados: Grupo Asas de Vidro às 14:45 h na Missão (Offenbach) 
 
Sábados: Catequese de preparação para a profissão de fé, 16:00 h em  
               Offenbach  (Centro comunitário) 

Sábados: Grupo coral Harheim/Ober-Eschbach  
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Pessoas  

e factos 

 
 

* Baptismo.  
Foi baptizada Amália Catarino 
Meireles, filha de Raquel Andrezo 
Catarino e de Sérgio Meireles 
Coelho, a 09.09.2017, em St. 
Paul, Offenbach. 
Alegramo-nos com este novo 
membro da nossa comunidade e 
damos os parabéns aos seus 
pais.  
 

* Casamento 

Prepararam na nossa 
comunidade e celebraram em 
Portugal a 16.09.2017 o sacra-
mento do matrimónio Tiago 
Erodrigo Gomes Bernardo e 

Andreia Patrícia Rodrigues 
Dinis Bernardo, da nossa  
comunidade de Offenbach.  
Ao jovem casal, os nossos 
parabéns e votos de felicidades! 
 
* Faleceu em Offenbach a 
05.09.2017 a sra Maria Emília 
Neto Fernandes, de 76 anos de 
idade. À família em luto as nossas 
condolências. 
 
* Novos acólitos na 
Comunidade. Em Harheim  
passado dia 17.09., iniciaram um 
novo ano os novos acólitos e 
acólitas, do grupo de crianças que 
celebrou em maio a primeira 
comunhão e que este ano tem a 
seu cargo este serviço à  
comunidade!  Os nossos 
parabéns e o nosso obrigado 
também aos pais que apoiam 
esta caminhada! 

 

 
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. no nosso centro 
comunitário. Telefone da antena consular (só para a área do antigo 
consulado de Frankfurt):   01523 474 8026  
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  Tema 
 

 
 
Deixou-nos 
„o Bispo  
de Setúbal”: 
 
D. Manuel  
Martins 
amigo 
da  
nossa 
comunidade 
 

Deixou-nos o „Bispo de Setúbal“   

„Bispo de Setúbal“:  o título pertence-lhe. “ O Bispo de 
Setúbal“, sem mais, era ele, só ele. Não só por ter sido 
o primeiro, mas porque Manuel Martins, homem do 
Porto, criou em Setúbal um perfil de bispo que não 
conhecíamos em Portugal: o perfil de bispo traçado 
não a partir de competências eclesiásticas mas com os 
olhos e os desafios da realidade do mundo.  O mundo 
que o formou e lhe deu esse perfil de bispo foi essa 
região de Portugal, a sul de Lisboa e à margem do 
Alentejo, nos anos que se seguiram à Revolução de 
Abril.  Manuel foi um bispo de perfil „Gaudium et 
Spes“, esse documento da Igreja que começa com 
estas palavras: „As alegrias e as esperanças, as 
tristezas e as angústias dos homens de hoje, 
sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, 
são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e 
as angústias dos discípulos de Cristo; e não há 
realidade alguma verdadeiramente humana que não 
encontre eco no seu coração“ (GS 1). 

Para surpresa  de muitos naqueles anos „quentes“, 
Manuel encontrou rapidamente em Setúbal o seu 
lugar como profeta e voz de um sonho por um país e 
por uma sociedade diferente.   Trabalhadores 
empobrecidos pelo desemprego ou ameaçados por 
ele;  pobres a viver em habitações degradadas; 
doentes que tinham de ir para a fila a meio da noite 
para terem a certeza de serem atendidos; jovens a 
temer pelo seu futuro… são os temas das suas 
pastorais.  
„Há fome em Portugal“, gritava a  voz de profeta, para 
desagrado dos responsáveis políticos da época. Não 
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era agitação política: era denúncia de profeta. 

Enquanto outros bispos, ali bem perto, viviam preocupados 
em defender os seus privilégios e bens, as suas liturgias e 
tradições,  Manuel fez-se voz do Evangelho, na sua opção 
pelos pobres e excluídos. 

Deixou-nos o „Bispo de Setúbal“.  Ficou-nos a sua herança: a 
imagem ou o sonho de uma Igreja dife-rente, a Igreja serva e 
pobre, ao lado dos humildes e empobrecidos!                                                                   
Jn 

Entre aspas 
- Palavras de D. Manuel em ocasiões diversas 

“A Igreja tem de estar atenta ao passado, ao futuro e ao 
que se passa ao seu redor, pois, se não for assm, torna-se 
uma Igreja-museu”  
 
“S. Tomás de Aquino chamou aos clérigos que 
permanecem indiferentes aos problemas sociais “cães 
mudos”. Por isso, o bispo que não ladra e não faz as 
pessoas ladrar é bispo que não presta” 

“Os pobres vivem mais das ofertas dos pobres do que das 
superabundâncias dos ricos...” 

“Sofro muito por não ter a coragem que, como cristão e 
como bispo, devia ter para, em nome e por força da minha 
fé, correr em defesa do Homem, se medo de nada nem de 
ninguém e muitos que chamassem de esquerda...”  

“Ser cristão é procurar com Cristo e em Cristo humani-zar 
o mundo, isto ém, dar o coração ao mundo”  

“O respeito é a base da sã convivência  e da democracia” 
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Manuel da Silva Martins 
1927 – 2017 

Nasceu a 20.01.1927 em Leça do Balio. Aos 11 anos (1939) 
entrou no seminário menor da diocese do Porto. Foi 
ordenado padre a 12.08.1951 e segue para  Roma, onde 
estudou direito canónico. Regressa em 1954 para professor 
no seminário maior, por nomeação de D. António Ferreira 
Gomes, o famoso „Bispo do Porto“, já nessa altura de costas 
voltadas ao regime de Salazar.  
 
A ligação entre estes dois homens de Igreja – D. António 
Ferreira Gomes  e o Dr. Manuel Martins – vem destes tempos 
e vai ser decisiva para a biografia de Manuel Martins. 
 
Depois das eleições para a presidência de República de 1958, 
disputadas entre Humberto Delgado e Américo Thomaz, D. 
António critica abertamente o “ditador”. Salazar decide 
retirar D. António do seu lugar de Bispo do Porto. A 
24.07.1959,  depois de uma viagem pela Europa, D. António é 
impedido de entrar em Portugal. O Bispo fica no exílio. O 
Porto recebe um administrador apostólico. No seu conjunto, 
a Igreja portuguesa não reage “nem pronta nem 
solidariamente” (historiador José Barreto). Na diocese do Porto, 
forma-se um grupo de padres e leigos que se mantêm 
solidários com a pessoa do seu bispo. Entre eles, Manuel 
Martins. Em retaliação, foi retirado de professor e nomeado 
para pároco da Cedofeita. Os contactos e a amizade com o 
Bispo no exílio aumentaram. No regresso deste, em 1969, 
Manuel foi chamado para seu vigário geral.    
Em 1975 é nomeado bispo de Setúbal, diocese acabada de 
criar. Ali ficou 23 anos.   Aos 70 anos pediu a resignação, que 
o papa aceitou, e em 1998 D. Manuel Martins volta a Leça, 
onde viveu com sua irmã até 24.09.2017. 
  
(Para saber mais, recomendamos o livro de António de Sousa Duarte, 
“Bispo de Setúbal, a vida de um homem plural”, ed notícias, lisboa 1997 
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O Bispo: “estar com o Povo, 
ser Povo, caminhar com o Povo” 
- D. Manuel em entrevista à Comunidade Cristã 

Aquando da sua primeira visita à nossa comunidade, , onde veio 
celebrar o sacramento do Crima (14.05.1988), D. Manuel concedeu-nos 
uma entrevista que reproduzimos aqui na íntegra  

"Comunidade Cristã” (CC): Quem é o Bispo de Setúbal? 

D. Manuel : Apetecia-me dizer no melhor estilo bíblico que 
sou um bispo sem nome que, nesta grande e progressiva 
terra de Setúbal, está, e só, ao serviço do Evangelho de 
Jesus. Mas é outra coisa que me pedem: chamo-me 
Manuel da Silva Martins, nasci em Leça do Balio (Porto) em 
1927, fui professor no Seminário Maior, Pároco e vigário 
geral até que em 1975 – no chamado “verão quente” -  fui 
nomeado Bispo da Diocese de Setúbal, então criada pelo 
Santo Padre Paulo VI. 

Do Norte, não foi difícil a minha adaptação ao Sul. Mas fiz 
tudo para isso, desde a primeira hora. Na saudação que fiz 
ao meu Povo, disse:  “Nasci Bispo em Setúbal, agora sou de 
Setúbal”.  Isto tenho procurado ser comungando até ao fim 
as alegrias e os sofrimentos desta gente, que são muitos.  

CC:  Quais tem sido como suas grandes preocupações 
como Bispo? 

D. Manuel: Bispo da Igreja, a minha grande e única 
preocupação é anunciar Jesus Cristo, isto é, evangelizar. 
Evangelizar é anunciar, é celebrar, é servir. Por isso tanto 
evangelizo quando celebro um solene pontifical na 
Catedral como quando ensino catequese numa escola, 
denuncio uma situação de injustiça ou crio um Fundo de 
Solidariedade para os trabalhadores sem emprego ou com 
salários em atraso. Essa é a minha vida. Tudo isso eu 
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faço. Nesta terra vivem-se muitos e graves problemas 
de que todos nós nos sentimos culpados. Foi uma terra 
que cresceu muito,  tornou-se palco, em pouco tempo,  
do maior parque industrial do país, é habitada por uma 
população jovem, operária e desenraizada, porque 
oriunda de quase todas as províncias portuguesas. 
Depois, cresceu sem uma presença da Igreja,  sem o 
sentido de Deus. 

Evangelizar é colocar-se na marcha desta gente, 
comungar por dentro os seus problemas, ajudá-la a 
crescer e a descobrir  o sentido da vida. O Bispo tem-se 
preocupado por isso: estar com o Povo; ser Povo;  
caminhar com o Povo.  E, graças a Deus, tem-se 
conseguido. Setúbal, hoje, começa a descobrir caminho, 
mercê do trabalho humilde, consciente e generoso da 
Igreja.  

CC:  Que motivos de esperança encontra em Setúbal? D. 
Manuel:  Setúbal é uma terra rica de potencialidades: 
situação, clima,  belezas naturais, mar-rio-serra,  
proximidade da capital, parque industrial enorme,  
população jovem, etc.  O seu povo é muito activo, 
participativo, confiante e lutador. Tudo isto acontece 
também a nível da Igreja.  Haja  em vista o que está 
acontecendo com o congresso dos leigos, o diocesano e 
o nacional, que vem mexendo por dentro toda a 
Comunidade cristã e também com outras realidades 
como é, por exemplo, a Assembleia Diocesana, que se 
reúne duas vezes por ano com membros eleitos em 
todas as paróquias e movimentos. Podemos dizer que 
em Setúbal, mercê duma Igreja empenhada e 
participativa, tudo ferve, graças a Deus. Já chamaram a 
Setúbal uma "Diocese de Esperança".  Eu julgo que 
sobejam motivos para alimentarmos uma grande 
esperança no futuro desta terra e desta Igreja. 
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terra e desta Igreja. 

CC:  Por que aceitou vir a Offenbach?  

D. Manuel – Por várias razões: é uma forma de partilhar a 
minha fé com compatriotas meus que, longe da sua terra 
e, às vezes, no meio de muitas dificuldades procuram ser 
fiéis a Jesus Cristo e à Sua Igreja. Tenho a certeza que, por 
outro lado, também  vou ser robustecido na minha fé por 
esses amigos que vou visitar. É a Igreja em comunhão ... 
Cumpro um dever como bispo, que  o não é só para a Sua 
Diocese mas para toda Igreja, e, como membro da 
Comissão Episcopal das Migrações.  

Conheço melhor essa terra, por onde passei quase de 
fugida, essa comunidade cuja trajectória cristã me parece 
muito séria pelo que me é dado apreciar pelo Boletim e 
Vosso e nosso querido Pe Francisco Cabral, que tanto a 
sério  se entrega à sua missão. E vario um pouco os meus 
afazeres, o que é também  útil.  

CC:  Muito obrigado, D. Manuel,  por esta entrevista e cá 
estamos à Sua espera, com alegria. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entrevista publicada na Comunidade Cristã Março 1988 
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Peço encarecidamente aos meus diocesanos que, por 

exigência da sua fé em Jesus Cristo, não deixem de 

estar atentos à situação do homem concreto. A fé não 

aliena; pelo contrário, obriga-nos a incarnar nos 

problemas e nas situações do nosso tempo. Não 

tenhamos medo.  (...)  Sem esta incarnação, estaremos 

longe de ser cristãos e de ser a Igreja de Jesus Cristo. 

Com efeito, a Igreja tem de ser sempre a primeira a 

dar o alerta e a ir à frente na defesa e na promoção 

dos direitos humanos 

                                             D. Manuel Martins 
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 à procura da palavra 

 
 

Senhora da Porta  
 

 

Nós te saudamos, Maria! 
És nossa Mãe 
que cheia de carinho 
acompanhas sempre os nossos passos 
 
És a Senhora da porta 
porque de ti nos veio Jesus, 
o Senhor que nos salva ! 
És a Senhora da Porta, 
porque nos segues atenta 
por todo o lado. 
 
Que eu esteja atento(a) 
às tuas recomendações de mãe ! 
Que eu seja capaz 
de nunca me esquecer de Jesus ! 
 
E nunca me faltes, Senhora, 
a mim e aos meus, 
com a tua protecção 
e a Tua bênção de Mãe. 

Dom Manuel Martins  
Oração escrita para a imagem de Nossa Senhora 
que temos junto à porta do nosso centro comunitário 
em Offenbach, por ele benzida em maio de 1992 
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Igreja no 

mundo  

Mensagem do papa 

Francisco 

para o Dia Mundial das 

Missões 2017 

(excertos * ) 
 

A missão da Igreja não é a propagação duma ideologia religiosa, nem 
mesmo a proposta duma ética sublime. No mundo, há muitos movimentos 
capazes de apresentar ideais elevados ou expressões éticas notáveis. 
Através da missão da Igreja é Jesus Cristo que continua a evangelizar e agir; 
e, por isso, aquela representa o kairós, o tempo propício da salvação na 
história. Por meio da proclamação do Evangelho, Jesus torna-Se sem cessar 
nosso contemporâneo, consentindo à pessoa que O acolhe com fé e amor 
experimentar a força transformadora do seu Espírito de Ressuscitado que 
fecunda o ser humano e a criação, como faz a chuva com a terra (nº 3)  

O Evangelho é uma Pessoa, que continuamente Se oferece e, a quem A 
acolhe com fé humilde e operosa, continuamente convida a partilhar a sua 
vida através duma participação efetiva no seu mistério pascal de morte e 
ressurreição (nº 4)O mundo tem uma necessidade essencial do Evangelho 
de Jesus Cristo. Ele, através da Igreja, continua a sua missão de Bom 
Samaritano, curando as feridas sanguinolentas da humanidade, e a sua 
missão de Bom Pastor, buscando sem descanso quem se extraviou por 
veredas enviesadas e sem saída (nº 5)  

A missão da Igreja é animada por uma espiritualidade de êxodo contínuo. 
Trata-se de «sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas 
as periferias que precisam da luz do Evangelho». A missão da Igreja 
encoraja a uma atitude de peregrinação contínua através dos vários 
desertos da vida, através das várias experiências de fome e sede de verdade 
e justiça (nº 6)                        A missão adverte a Igreja de que não é fim em 
si mesma, mas instrumento e mediação do Reino. Uma Igreja 
autorreferencial, que se compraza dos sucessos terrenos, não é a Igreja de 
Cristo, seu corpo crucificado e glorioso. Por isso mesmo, é preferível «uma 
Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma 
Igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias 
seguranças” (nº 7)   

* Texto completo em http://w2.vatican.va 
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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 

i7 

A Igreja anglicana 

 
Pouco tempo depois da reforma protestante, de Lutero e de Calvino, a 
Igreja do Ocidente sofreu mais uma cisão com a separação da Igreja 
anglicana em 1534. Tudo começou com Henrique VIII que queria da Igreja  
a anulação do seu casamento, entretanto divorcidado. Roma recusou e 
Henrique VIII decidiu desligar a Igreja de Inglaterra da autoridade de 
Roma, colocanado-a sob a autoridade da coroa inglesa. O parlamento 
aprovou. Com Isabel I (1558-1603), o processo de separação foi 
concluido. Foi redigido um novo catecismo (“Book of prayer”), novos 
rituais, novas leis canónicas (ditadas ou pelo menos aprovadas pelo poder 
politico: rei / raínha ou parlamento).  Esta situação mantém-se até hoje. 
  
Em termos doutrinais, o anglicanismo passou por várias fases: ora se 
deixou influenciar pelo protestantismo (sobretudo de carácter calvinista: 
presbiterianos), ora pelo catolicismo,  ora por uma tendência crítico-
racionalista. Estas três tendências podem encontrar-se ainda hoje nas 
igrejas de tradição anglicana. Os bispos, padres e diáconos (tal é a 
hierarquia que eles mantêm) e as comunidades gozam de muita liberdade 
neste campo.  Como norma de fé, mantêm, para além da Escritura (que 
valorizam à maneira luterana), os primeiros grandes concílios da Igreja 
(Niceia e Calcedónia). Celebram todos os sacramentos. Baptismo e 
Eucaristia são considerados sacramentos fundamentais, mas também 
reconhecem os outros. Em muitas comunidades, os padres anglicanos 
convidam para a confissão bem à maneira católica.  Também há 
comunidades  que praticam a devoção aos santos e  a  devoção a Nossa 
Senhora é parte integrante da liturgia anglicana. Os padres e bispos 
podem casar-se, o celibato não é obrigatório. As  
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mulheres são admitidas aos ministérios ordenados. Com a expansão 
colonial inglesa, o anglicanismo tornou-se uma rede de igrejas espalhadas 
um pouco por todo o mundo. Sob a denominação de “Igreja anglicana” 
ou “Igreja episcopaliana”, conta hoje com algumas centenas de bispos. 
Em Portugal tem o nome de “Igreja Lusitana”. A sua característica 
fundamental continua a ser a de se considerarem “igrejas nacionais”, 
mesmo se a independência do poder político, sobretudo em questões 
doutrinais, é hoje aceite na maior parte dos casos. 
 
A última divisão: a Igreja vetero-católica 
Em 1870 o Concílio Vaticano I definiu o dogma da infalibilidade do Papa. 
Um numeroso grupo de teólogos e padres não aceitou a definição deste 
dogma e aí começou  uma nova divisão que levaria à criação de uma nova 
Igreja: a Igreja dos “Vetero-católicos”, reunidos na chamada “União de 
Utrecht” (constituída em 1889).   
No seu conjunto, e em geral, mantêm-se muito perto da Igreja católico-
romana, tanto no que diz respeito à doutrina como na liturgia e na 
organização.  Reconhecem o sacramento da ordem, a sucessão 
apostólica, os sacramentos, a presença real de Cristo na Eucaristia.  
A teologia do Concílio Vaticano II é largamente aceite nas comunidades 
vertero-católicas e muitas adoptaram o chamado “Missal de Paulo VI” (o 
missal que a Igreja se deu depois do Concílio e que foi introduzido 
oficilamente no tempo de Paulo VI). 
Os padres e bispos podem casar-se, o celibato não é obrigatório e 
também as mulheres são admitidas aos ministérios ordenados. 
Os vetero-católicos estão também organizados em dioceses e os bispos 
das diferentes dioceses (habitualmente uma por cada país) constituem 
uma conferência episcopal.Têm intercomunhão com a Igreja anglicana e 
colaboram em todas as inciativas ecuménicas em conjunto com a Igreja 
Luterana e com a Igreja Católica.  
                                                                                                      Jn 
 
Próximo número:”Da divisão à procura da unidade” - O movimento ecuménico actual e 
os esforços para recuperar a unidade dos cristãos, bem como os diferentes modelos de 
unidade. 
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Sabores    

& saberes 

Bacalhau com castanhas  
e vinho do porto 

 

4 postas de bacalhau demolhado 
2 dl de leite, 50 g de sultanas 
1 dl de vinho do Porto , 
2 dl de azeite, 12 cebolinhas 
400 g de castanhas congeladas 
4 fatias de presunto 
farinha, sal e pimenta q.b.  
Num recipiente coloca-se o 
bacalhau 30 min em leite e vai-se 
virando de vez em quando. 
Depois passa-se  o bacalhau por 
farinha e frita-se 3 min de cada 
lado no azeite.. Colocam-se as 
postas num recipiente de ir ao 
forno. No mesmo azeite fritam-se 
as cebolinhas e as castanhas, 
juntam-se as sultanas , o vinho do 
Porto e deixa-se ferver.Tempera-
se com sal e pimenta. Dispõe-se 
em cima de cada posta de 
bacalhau, uma fatia de presunto. 
Rega-se com a mistura das 
castanhas, cebolinhas e sultanas 
e vai ao forno 20 minutos. 

Maiorias e minorias (1) 
O povo Rohingya:  
“um povo sem amigos e sem 
terra”.   As notícias e as imagens 

que nos chegam sobre este povo são 
uma vergonha para o nosso mundo. 
Nas últimas semanas cerca de 
400.000 pessoas desta minoria 
tiveram de deixar tudo e sair do seu 
país à procura de segurança. 
Atravessam a fronteira e chegam a 
um dos países mais pobres do 
mundo: o Bangladesh. O seu drama 
continua. As Nações Unidas 
descreveram os rohingya como um 
dos povos mais perseguidos do 
mundo, uma minoria "sem amigos e 
sem terra”. 
"Os rohingya são cerca de 5% dos 60 
milhões de habitantes de Mianmar (1 
milhão) Formam uma minoria étnica, 
linguística e religiosa (muçulmanos 
num país de maioria budista). Apesar 
de estarem instalados no Mianmar 
desde há várias gerações, o governo 
do país alega que eles são novos 
imigrantes, negando-lhes, portanto, 
cidadania. Parecem ser de origem 
bengali que migraram para Mianmar 
durante a ocupação britânica.  

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. 

https://pt.petitchef.com/receitas/receita-com-cebolinha
https://pt.petitchef.com/receitas/castanhas
https://pt.petitchef.com/receitas/receita-com-pimenta
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rir  

faz bem 

Palavra  e   presumivel 
significado   
 
ABAFADO - Fado cantado por um 
grupo muito em voga nos anos 70   
ABAIXADOR - Aquilo que sentimos 
quando somos atingidos nas 'partes 
baixas' 
ABANANAR - Adormecer ao som da 
música dos ABBA  
ABARBATAR - Fazer tranças com a 
barba  
ABASTECER - Tecer as abas   
ABDICATIVO - 'Abdi' que está preso  
ABDOMINAL - Muito feio 
(Ex.:"Abdominal homem das neves") 
ABELOIRA - Nome que se dá nas 
beiras a um pássaro de coloração 
amarela   
ABISMADO - pessoa que caiu no 
abismo  
ABSORVEDOR - Remédio milagroso 
que tira todo o tipo de dores   
ABSTERGENTE - Ignorar pessoas , ou 
pô-las de parte  
ACAPACHAR  - Acto de achar a capa  
ADMIRADOR - Masoquista  
AGUACHADO - Outro nome pelo qual 
era conhecido MOISÉS  
AMARELENTO - Adora passar as 
noites ao relento  
ANABÓLICO - Relativo a Ana Bola 
ANATÓMICO - Nome da filha mais 
velha de Albert Einstein  

ANDAPÉ - Pessoa que não possui 
meio de transporte  
ANDIROBA - Pessoa com licença de 
ladrão ambulante  
ANTIEVANGÉLICO - Pessoa que não 
gosta da música do Vangelis  
ANTIGÉNIO - Pessoa muito estúpida  
ANTIPAPA - Pessoa que está em 
greve de fome  
AORTA - Local de cultivo ; Quintal 
APARTADO - Coisa ou local muito 
pequeno  
ARGENTÃO - Pessoa aparentemente 
muito grande  
ARMARINHO - vento proveniente do 
mar. 
ARMENTAL - Camada de ar no 
interior da cabeça 
ASSAFIADO - Assador que não recebe 
dinheiro  
ATAFERA – Domador 
ATAMARADO - Colete de forças  
ATAVIADOR - Cinto de segurança 
utilizado pelo piloto e co-piloto de 
um avião  
ATESTADOR - Enxaqueca ; Dor de 
cabeça  
ATOLADOIRO - Coroa do rei  
AVELAR – Ninho 
AVOCATURA - Avô muito chato ou 
teimoso  
AZARCÃO - Diz-se de uma pessoa 
com muita falta de sorte   
 
 
 

Boa fama granjeia quem 
não diz mal da vida alheia 

             Proverbio popular português 
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PARÓQUIA VIVA,  
COMPROMISSO SOCIAL  
 
O grande mal que nos pode bater à porta é o da distracção ou 
o da habituação. É fácil estarmos no mundo, passarmos pela 
vida, sem vermos o mundo, sem sermos tocados pela vida. E 
assim como vivemos sós, chegamos ao fim sós.  
Entäo, é forçoso parar, olhar bem à nossa volta, comungarmos 
a vida, construirmos história.  
Já reparaste nas lágrimas que choram a teu lado os sem-
trabalho, os sem-casa, os sem-saúde, os sem-ninguém?  
Já reparaste nos que já nem são capazes de chorar e procuram 
na marginalidade, na droga, na fuga de toda a ordem o engano 
dos seus males?  
Já reparaste nas familias sem paz e sem amor, nas crianças de 
rua feitas de qualquer maneira e entregues depois à sua 
sorte?  
Já reparaste em tantos e tantos sem alegria e sem esperança, 
sem hoje e sem amanhã, aguardando com a fé de Abraão 
alguém que lhes estenda a mão?  
Nós, os cristãos, temos um espaço que abre os nossos olhos a 
estas e outras situações e que nos fornece razões, forças e 
meios para lhes acudirmos. Esse espaço chama-se Paróquia.  

                                    D. Manuel da Silva Martins 
                                (Pregões de esperança, Setúbal 1997) 
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