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Celebrar a fé  

Plano das missas nas nossas comunidades para este mês: 

 

Outubro 2018 
 
 
Plano das missas nas nossas comunidades para este mês: 

 
07 Primeiro domingo do mês – 27º Comum B 
Offenbach 09:30 h    Ober-Eschbach: 11:30 h    
  
14 Segundo domingo do mês – 28º comum B 
Offenbach : 09:30 h Ober-Eschbach: 11:30 h   
  
21 Terceiro domingo do mês – 29º comum B 
Offenbach: 09:30 h   Harheim: 11:30 h    Kelsterbach: 16:45 h
    
28 Quarto domingo do mês –-  Domingo da integração 

Somos convidados a participar nas eucaristias das paróquias onde 
vivemos  
 

 
Novembro 2018 

 

04  Primeiro Domingo do mês – 31º Comum B 
Offenbach: 09:30 h   Ober-Eschbach: 11:30 h    Lollar: 17:00 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 
 

 

 

 

 

 

 

Sexta,  
26 de Outubro 
Abertura da 
exposição 
sobre Fernando 
Pessoa 
 
Serão de fados 
com  
Aurora 
Gonçalves 
 

      A nossa comunidade  
 

 Neste mês de  Outubro vamos ser visitados pelo 
nosso Bispo: vamos ter  a “visita pastoral”. O Bispo 

mete-se a caminho para visitar as suas comunidades e 
nós alegramo-nos em recebê-lo. 

Por ocasião da visita pastoral, e na preparação da 
mesma, o Bispo pede-nos um relatório, uma visão de 
conjunto da comunidade: as preocupações e opções 

pastorais, as actividades e grupos, as dificuldades e as 
alegrias. 

Daí nasceu a ideia para o tema central desta 
comunidade cristã: falar de nós mesmos, mesmo se de 

um modo geral, fazer um retrato de nós próprios 
mesmo se em largas pinceladas. Foi assim que 
procurámos descrever a comunidade nas suas 

dimensões fundamentais: o anúncio da Palavra, a 
celebração da fé, o serviço dos pobres e o testemunho 

na sociedade, a vida comunitária. Uma visão de 
conjunto.  

Na recente assembleia diocesana, o Bispo Kohlgraf 
apresentou o “caminho diocesano” para os próximos 

anos. Ele propõe que se comece por reflectir sobre 
aquilo que fazemos com esta pergunta: “Será que as 

pessoas recebem aquilo que precisam? Será que 
precisam daquilo que recebem?” A questão é 

fundamental para toda a pastoral, também para nós: 
será que estamos a corresponder àquilo que as 

pessoas – no nosso caso, as cristãs e cristãos de língua 
portuguesa  – esperam de nós e precisam? E será que 

precisam daquilo que lhe propomos? 
Convidamos a comunidade a reflectir sobre este tema 

e, se alguém desejar, partilhar a sua reflexão, não 
hesite! 

        

. 
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A nossa comunidade 

OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR  

 
 

Outubro 2018 

04 Quinta – Oração à maneira de Taizé, Offenbach, 19:00 h na  Igreja 
de S.Paulo 
06 Sábado – Encontro para crianças do segundo ano da escola 
 interessadas  nos encontros de catequese de iniciação 15:00 
 h Offenbach 
06 Sábado – Recitação do Terço (Outubro: mês do rosário!) às 18:00  
 h em Offenbach 
08 Segunda – Reunião dos interessados no curso de alemão 
 (nível 1 e 2), às 18:30 h, Offenbach (Centro Comunitário) 
09 Terça – Reunião do Conselho Paroquial às 19:00 h 

10 Quarta – Encontro das crianças que fizeram a 1ª comunhão 2018         
 em Offenbach: às 15:30 h no centro comunitário 
13 Sábado - Encontro para crianças do segundo ano da escola 
 interessadas nos encontros de catequese de iniciação 16:30 
 h em Harheim 
13 Sábado – Encontro de leitores - pessoas interessadas em ler   na
  missa de domingo nas comunidades de Ober-Eschbach  /      
  Harheim  – em Harheim, às 17:30 (não há ensaio de 
 cânticos!) 
13 Sábado – Recitação do Terço (Outubro: mês do rosário!)  às 18:00 
 h no Centro comunitário Offenbach 
14 Domingo – Encontro de leitores – pessoas interessadas em ler  
 na missa de domingo – em Offenbach, a seguir à missa no 
 nosso centro comunitário (10:30 – 11:30 h) 
19 Sexta – Encontro dos conselhos paroquiais das comunidades de
 língua  materna com o Bispo Dr. Peter Kohlgraf, às 17:30 
h 
20 Sábado – Recitação do Terço (Outubro: mês do rosário!)  às 18:00 
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 h no Centro comunitário 
22 Segunda – Início do curso de alemão, em Offenbach, 19:00 h 

26.10.-04.11. – Exposição sobre Fernando Pessoa no nosso centro 
 comunitário. Abertura com serão de fados, no dia 26.10.  (ver 
 cartaz na página 7) 
27 Sábado – Recitação do Terço (Outubro: mês do rosário!)  em 
           Offenbach no nosso centro comunitário às 18:00 h  
29 Domingo – Não há missa em língua portuguesa em nenhuma 
 Comunidade (Domingo de integração) 

Novembro 2018 
 
01 Quinta - Oração à maneira de Taizé, Offenbach, 19:00 h na Igreja de        
              S.Paulo 
04 Domingo – Memória de todos os falecidos nas eucaristias 
 dominicais: Offenbach (09:30) Ober-Eschbach (11:30 h), e 
  Lollar (17:00 h).   Magusto em Lollar a seguir à missa 

 
 

Grupos regulares, com encontros a ritmo semanal: 
 
Segundas-feiras, 19:00 h Curso de alemão 
 
Segundas-feiras: Grupo coral NOVA TERRA, Offenbach, às 20:30 h 
 
Terças-feiras: Caminhada meditada, 08:30 h Offenbach 
 
Quintas-feiras : catequese de preparação para a 1ª comunhão, às 17:00 h    
               em Offenbach (centro comunitário) 
Quintas-feiras: tardes de convívio dos "Reformados", Offenbach, a partir  
               das 15:30 h 
Sextas-feiras: Rancho Folclórico 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, 16:30 h em  
               Harheim (Centro paroquial de Harheim) 
Sábados: Grupo coral Harheim/Ober-Eschbach, 17:30 h  
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Pessoas  

e factos 

 

* Passeio ao Opel Zoo 
25 crianças da nossa comunidade 
tiveram um dia divertido na 
viagem de autocarro que 
organizámos ao Opel Zoo em finais 
de agosto (26.08.).  
Crianças da catequese de Harheim 
e de Offenbach brincaram juntas e 
puseram-se à descoberta do 
mundo dos animais.  
Depis do Zoo, tivemos uma 
celebração com o tema ARCA DE  

NOÉ (o primeiro jardim 
zoológico...) na Igreja de Harheim. 
 
* Festa da paróquia de Harheim 
Realizou-se no domingo 16 de 
setembro. A nossa comunidade 
esteve presente na missa em duas 
línguas e com uma oferta de 
saborosas especialidades 
portuguesas. No final, os 
mordomos - o casal Fátima e Elíseo 
Teixeira – entregaram a 
importância de 470 € à paróquia 
alemã. Estão de parabéns os 
mordomos e nosso obrigado a 
todos os que ajudaram ! 
 

 
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: 

*   Padre Carlos Figueiredo – 0176 72937486   
*   Joaquim Nunes – Assistente pastoral – 0176 12539038   
*   ou a paróquia onde vive (todos nós somos também membros da 
paróquia onde vivemos!)   

Serviço de atendimento consular em Hattersheim 
Desde  os  começos de Agosto, funciona o escritório consular. Aqui ficam mais uma 

vez os dados de contacto. 
Morada:     Schulstr. 43 
                    65795 Hattersheim am Main 
Telefone:   06190 9753490 
E-mail:       frankfurt@mne.pt  
Horário de atendimento:  2ª, 3ª, 5ª e 6ª feira das 08:00 às 13:30 h 
4ª feira : 08:00 - 15:30 h  

 

mailto:frankfurt@mne.pt
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Vida das Comunidades  
 

Curso de alemão 
Curso de alemão 

Para todos os que já sabem um pouco de alemão – ou porque 
frequentaram os nossos cursos dos anos anteriores ou quaisquer 
outros – estamos a organizar um novo curso de alemão. 
 
Datas:  Segundas-feiras, 19:00 – 20:30 
Local:  Centro comunitário (“missão”), Offenbach 
Início:  22 de Outubro. 
 

 

Sexta-feira, 26 de Outubro 2018 
a poesia – a criação – o fado  

 Exposição “Fernando Pessoa” 

                                                          
Às 19:30 h. 
Abertura da exposição sobre “Fernando 
Pessoa” 
(nos 130 anos do nascimento do poeta), 
que irá ficar patente na sala do nosso 
centro comunitário até domingo, 4.11.2018 
 
Às 20:00 h. 

Serão de fados    

 com a fadista Aurora Gonçalves 
em Offenbach, Centro comunitário                                    
            (“missão”)  

 

 



Comunidade Cristã outubro 2018 

Tema 
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A nossa comunidade 
 

Comunidade de migrantes. Muito antes de ser instituída a 

“Missão de Offenbach” (e isso aconteceu em 1979 por decreto do 

Bispo de Mainz), já havia acompanhamento religioso e de serviço 

social às portuguesas e portugueses aqui da região. A imigração,  
que parecia um provisório, veio a mostrar carácter defini-
tivo.  Era necessário “digerir” e saber viver com esta nova 
situação... fazer do “estrangeiro” a “minha terra”.  A comu-
nidade nasceu  nesta situação concreta e com esta “mis-são” 
de ajudar as pessoas neste ter de decidir entre “cá” e “lá”, 
entre “ficar” ou “regressar”, entre estar aqui só para ganhar 
dinheiro ou para viver...  A nossa opção é clara: en-quanto 
estamos aqui, é aqui que somos cristãos e cidadãos. 
 

Comunidade integrada. Para mostrar que somos “daqui”, até 
a “missão” mudou de nome: não mais “missão”, mas 
“comunidade católica portuguesa”.  Actualmente: 
“comunidade católica de língua portuguesa”.  Somos parte 
da diocese de Mainz. O nosso bispo é o de Mainz. A nossa 
rede eclesial é a Igreja neste país.  Somos Igreja  em 
conjunto, somos apelo à participação. 
 

Comunidade em mudança. A maioria dos que vieram na 

primeira leva de imigração portuguesa tinha uma forte sociali-
zação religiosa. Não podiam imaginar o seu domingo sem missa. 
Muitos dos que chegam nestes tempos já vêm sem ligações 
com a Igreja. Vivem sem contacto regular com a comuni-
dade que celebra. Também isso se reflecte na comunidade.  
Mas,  somos sempre convite, somos porta aberta! 
 

Comunidade entre gerações. Desafiados (também por nós!) 
a participar nesta sociedade intercultural, os jovens “saiem” 
e criam relações com gente de outros povos. Numa relação 
onde a língua comum é o alemão, a comunidade de língua 
portuguesa passa para segundo plano. Aumenta o número 
de casais bi-nacionais.  Muitos não encontram a ligação às 
comunidades locais. Até quando se justifica a existência de 
uma comunidade como a nossa?, perguntam muitos. O 
futuro há-de mostrar a evolução. Mas somos nós quem tem 
de responder. E cada um por si, já hoje!  
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Somos uma comunidade dispersa por uma grande 
região, que abrange 9 vigararias (“dekanate”), desde 
Gustavsburg até Alsfeld. 
Somos uma comunidade de trabalhadores: o grupo 
etário dominante (cerca de 60%) tem entre 20 e 65 anos, 
ou seja a idade activa! 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
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Rüsselsheim

Bad Homburg

Staufenberg

Mörfelden-Walldorf

Obertshausen

Bad Vilbel

Mühlheim

Gießen

Übrige Orte

Somos uma comunidade dispersa por uma grande região. Neste gráfico 

podem ver-se as localidades ondem há maior concentração de membros 

da nossa comunidade. 
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Somos uma comunidade de pessoas em plena vida activa. 

A grande maioria entre 20 e 65 anos !
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Uma comunidade que celebra. 
 
A liturgia é o momento forte na vida das nossas comunidades. 
Ela é espaço de encontro, de partilha e de oração.  Para 
organizar bem as celebrações litúrgicas, especialmente a 
Eucaristia, contamos com a colaboração dos membros da 
comunidade que se colocam à disposição doando seu tempo e 
trabalho: os ministros da comunhão, os organistas, sacristão 
(ãs), os membros dos coros e grupos de canto; os leitores, 
salmistas, acólitos, assistente pastoral e padre. 
As 5 comunidades de lingua portuguesa que fazem parte da 
nossa área paroquial reúnem-se para celebrar em lingua 
portuguesa no 1., 2., 3. e 5. domingo do mês. Como vivemos na 
diáspora, isto é, espalhados por grande área geográfica na 
diocese de Mainz, as celebrações eucaristicas também se 
tornam lugar de encontro, de rever amigos, de colocar as 
conversas em dia. 
A nossa comunidade também se encontra para outros 
momentos litúrgicos, celebrando os outros sacramentos: 
Celebração de batismos, na maioria das vezes  aos sábados 
com a familia do batizando.  A celebração regular da primeira 
comunhão, da profissão de fé e do crisma, este quase sempre  
de três em três anos ,  tornam-se um ponto alto e forte na vida 
das comunidades. 
A celebração da penitência é oferecida no tempo da quaresma 
e advento como oportunidade  de participar de um momento 
penitencial comunitário. Há  também oportunidade para 
confissão individual. 
Sempre que solicitado, é feita a visita aos doentes levando-lhes 
o sacramento da Unção dos enfermos. 
Em Offenbach, nos meses de maio e outubro, aos sábados, há 
também oportunidade de participar na recitação do terço. 
Em Harheim, no mês de maio, a comunidade empenha-se para 
organizar a procissão em honra de Nossa Senhora de Fátima. 
Acredito que as nossas comunidades têm várias oportunidades 
de celebrar a sua fé. As celebrações são sempre abertas a 
todos. E todos são bem vindos. 
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UMA COMUNIDADE a procurar viver da Palavra de 
Deus, a reflectir e aprofundar a sua fé 

Uma comunidade cristã não pode viver sem a Palavra de 
Deus. Da escuta da Palavra nasce a fé, e a fé cresce pela 
reflexão, pela catequese, pelo aprofundamento. 

Desta catequese, deste aprofundamento da fé, faz parte a 
homilia de cada domingo, a introdução às leituras, a 
catequese de infância e juventude (na caminhada para a 
Primeira Comunhão, para a Profissão de fé e para o Crisma),  
os encontros de preparação para os diferentes sacramentos 
(de modo especial, o baptismo e o matrimónio), bem como a 
reflexão por escrito que todos os meses propomos na revista 
“Copmunidade Cristã”.   
 
Na catequese de infância e juventude,  o  mais importante é 
que as famílias e as crianças percebam a amizade de Deus, 
manifestada em Jesus, e celebrada nas festas da fé, sejam elas 
a primeira comunhão, a profissão de fé ou o crisma.    
Nos encontros de leitura da Bíblia na Quaresma e no 
Advento, a ritmo semanal, os adultos são convidados a 
aprofundar a sua fé, no aprofundamento concreto de textos 
bíblicos fundamentais, seja o Evangelho proposto em cada 
ano, sejam outros textos  fundamentais da Sagrada Escritura.  
Nos  encontros de preparação para o sacramentos,  
propomos um aprofundamento da fé, a partir daquilo que 
celebramos.  Importa ver em cada sacramento um “sinal” da 
proximidade de Deus e a certificar-nos da nossa 
disponibilidade para o “sim” comprometido que ele pede.  
Neste boletim paroquial , propomos todos os meses um tema 
diferente, de forma a ajudar a fazer a ponte entre a fé a vida, 
entre a Igreja e o mundo, entre o Evangelho e as 
preocupações das pessoas do nosso tempo.  
As propostas de  aprofundamento da fé ai estão.  Mesmo se 
às vezes são poucos os que aproveitam. cremos que elas 
continuam a valer. E cada encontro programado é um 
CONVITE !                      
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UMA COMUNIDADE ao serviço das pessoas 

No princípio, as nossas comunidades cristãs na emigração, 
ditas “missões”, eram antes de mais  lugares de encontro no 
meio de um mundo desconhecido e estranho.  Porta de 
acolhimento e “sala de estar”.  Aqui se organizaram os 
primeiros serviços aos “emigrantes”: desde a ajuda no 
preencher de papéis, traduções, acompanhamentos nas idas 
ao médico ou às repartições, cursos de alemão.... etc etc.  
Hoje, mesmo se as necessidades das pessoas são – graças a 
Deus ! - bem menores do que então,  a postura da 
Comunidade continua a ser a mesma: somos comunidade de 
serviço em contexto de emigração.  Estamos “aqui” para servir, 
como aliás toda a comunidade cristã que procura traduzir no 
concreto e praticar o lava-pés de Jesus aos discípulos na última 
ceia. Uma comunidade que não serve, não serve para nada.   
Durante muito tempo, a Igreja na Alemanha – através da 
Caritas – disponibilizou também um “Assistente Social” em 
língua portuguesa.  Desde há vários anos que esse  serviço foi 
suspenso e muitas solicitações antes feitas ao assistente social 
são hoje dirigidas aos agentes pastorais e ao  escritório da 
comunidade. Estamos disponíveis para ajudar naquilo que 
pudermos.  Continuamos a preencher papéis e a traduzir como 
formas concretas de ajudar. Procuramos também voluntários 
que queiram ajudar nessa ajuda... 
A escuta de quem vem simplesmente para desabafar, o apoio 
na doença, a visita aos doentes hospitalizados ou acamados 
(na medida em que formos colocados ao corrente), pequenos 
apoios financeiros e a partilha solidária da comunidade com os 
mais pobres são para nós alguns pontos importantes desta 
dimensão “diaconal” da comunidade. O mesmo se diga das 
visitas regulares à prisão a pessoas de língua portuguesa. 
Voltámos também nos últimos anos a organizar cursos de 
língua alemã, a pensar naquelas e naqueles que chegaram 
recentemente.  
Cremos que há também muitos cristãos, muitos membros da 
comunidade que ajudam à sua volta, sem que isso seja 
publicado.   Todos juntos somos  comunidade de serviço! 
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Comunidade aberta! 

Na nossa comunidade, para além da liturgia, da catequese e 
do serviço, temos também uma grande tradição de activida-
des de carácter cultural e de animação. 

 
As festas comunitárias, como sejam a de S. Martinho, o 
carnaval, a festa de Santo António ou de Santa Isabel, 
procuram manter vivas tradições culturais do nosso país e 
reunir as pessoas. São convívios comunitários: “con-viver”, 
num tempo em que o isolamento e  uma diversidade 
incontável de propostas para a ocupação dos tempos livres 
tendem a dispersar-nos.   
 

As festas em conjunto com as comunidades de língua alemã, 
de modo especial, as “festas da paróquia” ( “Pfarrfest” em 
Harheim, em Ober-Eschbach, em Offenbach), são um sinal 
concreto da nossa vontade de abertura e de cooperação.   
 

A nossa participação nas festas e  actividades da cidade 
(sobretudo em Offenbach) é uma forma de mostrar “que 
existimos”.  Queremos ser conhecidos, que a cidade note a 
nossa presença. Não somos gueto, estamos abertos. Não 
somos “estrangeiros”,   somos cidadãos! 
 

As viagens  que organizamos, de carácter cultural, levam-nos 
a descobrir novos mundos e a cultivar-nos! 
 

Com regularidade propomos também  serões culturais – 
como os de fado ou outro tipo de canções -  teatro, filmes... 
Programadas estão também várias exposições, a anunciar em 
breve. 
A nossa biblioteca, mesmo se pequena, contém uma boa 
colecção de literatura portuguesa, à disposição não só dos 
alunos das escolas, mas de todos! 
A nossa presença na Internet -  com uma página própria 
(www.portugiesische-gemeinde.de) - e nas redes sociais 
(facebook) é também sinal da nossa opção de abertura, de 
modo a poder entrar em contacto não só com pessoas da 
comunidade que vivem por aí dispersas mas com “todos”!  
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à procura da palavra 
 
 
Há um critério  
para saber se Deus está perto de nós ou se está longe:  
todo aquele que se preocupa  
com o que não tem que  comer, 
com o que não tem que vestir, 
com o pobre, 
com o desaparecido, 
com o torturado, 
com o prisioneiro, 
com o que sofre, 
tem Deus perto de si. 
“Clamarás ao Senhor 
e o Senhor te escutará!” 
 
A religião não consiste em muito rezar. 
A religião consiste nessa garantia de ter o meu Deus 
perto de mim 
porque faço bem aos meus irmãos. 
A garantia da minha oração não está  
no dizer muitas palavras. 
A garantia da minha oração 
é fácil de reconhecer: 
como me porto com o pobre?  
- aí está Deus ! 
 
Óscar Romero 
(Homilia de  5 fevereiro 1978) 

Óscar Romero, arcebispo de El Salvador, foi morto a tiro junto ao altar 
a 24.03.1980. Vai ser canonizado a 14 de outubro 2018. 
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Igreja no mundo      

 

A Conferência Episcopal Alemã (DBK) publicou a 25 de setembro as conclusões 
de um estudo sobre os abusos sexuais de padres e responsáveis de Igreja na 
Alemanha nos últimos 70 anos (conhecido pelo nome de MHG). A propósito da 
publicação desse estudo, o nosso bispo, Dr. Peter Kohlgraf, dirigiu às 
comunidades uma carta. Dela traduzimos alguns extractos. Texto completo em 
https://praevention.bistummainz.de/missbrauch-melden/mhg-studie 

Caros cristãos da Diocese de Mainz: os resultados do estudo sobre abusos 
sexuais publicados nestes dias abalaram-me profundamente. O tema já não é 
novo mas as conclusões agora publicadas mostram que, na Igreja, temos pela 
frente uma caminhada longa no tratamento deste tema. E tem a ver 
connosco, tem a ver comigo enquanto bispo de Mainz. Quero percorrer este 
caminho com todos os colaboradores da diocese, mas também com todos os 
cristãos. Estamos apenas no começo. 

Como Bispo tenho pela frente questões que dizem respeito à Igreja enquanto 
instituição e que põem em causa a imagem que a Igreja tem de si mesma. 
Tudo leva a crer que a profissão de sacerdote atrai homens que, em virtude 
da sua personalidade, se tornam agentes de abusos sexuais. Estruturas de 
poder clerical e uma atitude clericalista dão lugar a esse tipo de crimes. Por 
sua vez uma determinada visão da moral impede um tratamento aberto das 
experiências e questões da sexualiudade humana. Clericalismo mostra-se 
também na praxis dos responsáveis que protegem o sistema e obrigam as 
vítimas ao silêncio. Estas são algumas das questões concretas que o estudo 
MHG levanta e às quais quero dedicar-me. Soluções simplistas e 
indiferenciadas não ajudam. O tema da violência no campo sexual e o modo 
como lidamos com ela exige uma verdadeira mudança de atitude e uma 
verdadeira conversão. 

A nossa atenção deve dirigir-se em primeiro lugar às vítimas. A sua situação 
compromete-nos a dar força às pessoas, apoiar e proteger os mais pequenos. 
Nas instituições da Igreja tem de impor-se uma cultura da atenção aos outros, 
pelos quais nos empenhamos.  

Bispo de Mainz 

Dr. Peter Kohlgraf 

escreve  uma carta às 
comunidades sobre o 
escândalo dos abusos 
sexuais  
 



Comunidade Cristã outubro 2018 

 Os jovens e a religião   

- Texto de conclusão da 
 assembleia de jovens que 

 preparou o sínodo dos bispos a 
 decorrer em Outubro 

 

Os jovens procuram o sentido de si mesmos em comunidades que sejam de 
sustento, edificantes, autênticas e acessíveis, ou seja, comunidades capazes 
de valorizá-los. Reconhecemos a existência de contextos que podem ajudar 
no desenvolvimento da própria personalidade, entre os quais a família ocupa 
uma posição privilegiada.  

O sentido de pertença é um fator significativo na formação da própria 
identidade. A exclusão social é um fator que contribui para a perda da 
autoestima e da identidade, frequente em muitos jovens.  

Além disso, é oportuno observar que a identidade dos jovens também é 
formada por interações externas e pela pertença a grupos específicos, 
associações e movimentos ativos até mesmo fora da Igreja. Muitas vezes, as 
paróquias não são mais lugares de encontro.  

Para alguns, a religião passou a ser 
considerada uma questão privada. 
Ás vezes sentimos que o sagrado 
parece algo separado da vida 
quotidiana. Muitas vezes, a Igreja 
parece severa demais e, geralmente, 
associada a um moralismo excessivo. 
É frequente, na Igreja, a dificuldade 

de superar a lógica do “sempre foi assim”. Precisamos de uma Igreja 
acolhedora e misericordiosa, que tem apreço pelas suas raízes e seus 
valores, amando a todos, até mesmo aqueles que não seguem o que é 
considerado “padrão”. Muitos daqueles que buscam uma vida pacífica 
terminam se dedicando a filosofias ou experiências alternativas. 

Outros lugares importantes de pertença dos jovens são grupos como as redes 
sociais, os amigos e colegas de classe, assim como contextos sociais e o 
ambiente natural. Esses são lugares que muitos de nós passamos a maior 
parte do tempo. Frequentemente nossas escolas não nos educam para 

Aqui 
e  
agora 
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desenvolvermos um pensamento crítico.                                       Momentos 
cruciais para o desenvolvimento da nossa identidade incluem: escolher nossos 
estudos, nossa profissão, decidir em que crer, descobrir nossa sexualidade e 
fazer escolhas definitivas na nossa vida. 
Além disso, as experiências eclesiais podem tanto formar quanto influenciar a 
construção da nossa personalidade e identidade. Os jovens são 
profundamente interessados em assuntos como a sexualidade, as 
dependências, os casamentos falidos, as famílias desestruturadas, assim como 
nos grandes problemas sociais...  

Muitos jovens não sabem responder à pergunta: “qual o sentido da sua 
vida?”. Nem sempre conseguem coligar a vida a um sentido transcendental. 
Vários jovens, perdendo a confiança nas instituições, não se reconhecem 
mais nas religiões tradicionais e não se definem mais como “religiosos”. 
Porém, os jovens são abertos à espiritualidade. 

Vários lamentam-se que poucos são os da sua idade que buscam as respostas 
do sentido de vida em um contexto de fé e de Igreja. Em diversos lugares do 
mundo, os jovens dão significados às suas vidas através de seus trabalhos e 
sucessos pessoais. A dificuldade em encontrar estabilidade nesses âmbitos 
produz insegurança e ansiedade. Muitos são obrigados a migrar em busca de 
um contexto que lhes permita trabalhar. Outros ainda abandonam suas 
famílias e cultura devido à instabilidade econômica. 

 No mundo, a relação com o sagrado é uma questão complexa. O cristianismo 
é visto, muitas vezes, como algo que pertence ao passado, e o seu valor ou 
relevância para nossas vidas não são mais compreendidos. Por fim, muitos 
de nós desejamos fortemente conhecer Jesus, mas geralmente temos 
dificuldade de compreender que somente Ele é a fonte de uma verdadeira 
descoberta de si, pois é na relação com Ele que a pessoa descobre si mesma. 
Consequentemente, evidenciamos que os jovens pedem testemunhos 
autênticos: homens e mulheres capazes de expressar com paixão sua fé e 
relação com Jesus, e ao mesmo tempo, de encorajar outros também a se 
aproximarem, se encontrarem e se apaixonarem por Jesus.   
        
 
 
 (extracto da Parte I do documento. Texto completo em português disponível em: 
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/03/24/0220/00482.html#porto). 
Texto marcado a negro por nós. 
 

 
 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/03/24/0220/00482.html#porto
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Minha aldeia   

& o mundo 

 

 

O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, 
Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia 

Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia.  

O Tejo tem grandes navios 

E navega nele ainda, 
Para aqueles que vêem em tudo o que lá não está, 
A memória das naus. 
O Tejo desce de Espanha 

E o Tejo entra no mar em Portugal. 
Toda a gente sabe isso. 
Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia  
E para onde ele vai 
E donde ele vem. 
E por isso, porque pertence a menos gente, 
É mais livre e maior o rio da minha aldeia. 

Pelo Tejo vai-se para o Mundo. 
Para além do Tejo há a América 

E a fortuna daqueles que a encontram. 

Ninguém nunca pensou no que há para além 

Do rio da minha aldeia. 
O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. 
Quem está ao pé dele está só ao pé dele. 

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

                   e Heddernheimer Ldstr 24 Frankfurt  
          Portugal Direkt, Riedhof 1, Bad-Vilbel 3 / Massenheim  
           
         Sound & Light, Gustav Adolf Str. 14  Offenbach 

                                                                           Tiragem deste mês: 400 ex. 

O rio da minha 
aldeia... 
(poema de Fernando Pessoa,  
- um convite para visitar a 
exposição que vamos ter na 
nossa comunidade de 26.10.-
04.11.) 



Comunidade Cristã outubro 2018 

rir  

faz bem 

 

Alcool 
O médico diz à doente: 
- Não consigo encontrar o motivo 
das suas dores  de cabeça. Só 
pode ser por causa da bebida de 
ontem à noite.  
- Não tem importância, senhor 
doutor, eu volto noutro dia, 
quando estiver sóbrio! 
 
Na padaria 
 Um miudo dirige-se ao balcão e 
pergunta: 
- Tem pão de ontem? 
- Tenho sim. 
- Bem feito! Quem lhe mandou 
fazerem muito? 
 

Na bilheteira 
Um homem na estação de 
comboios: 
- Queria três bilhetes. Um é para 
Andorra, se faz favor. 
- Peço desculpa, mas não temos 
bilhetes para Andorra. 
O homem vira-se para a esposa 
que estava atrás dele e diz: 
- Andorra, parece que não há 
bilhetes para ti! 
  
Costela 

A catequista explica a passagem da 
Bíblia em que Deus tirou uma 
costela a Adão para formar a Eva.  
À saída da igreja o João  cai e fica 
com uma dor no lado. Em casa a 
mãe ao vê-lo com dores pergunta-
lhe o que tem. 
- Doem-me as costelas. Acho que 
Deus me vai tirar uma para me dar 
uma esposa! 
 
Milagre 
Um condutor desespera à procura 
de estacionamento. 
- Meu Deus, se me arranjares um 
lugar para estacionar, passarei a ir 
à missa todos os domingos até ao 
fim dos meus dias! 
De repente fica um estaciona-
mento livre, o condutor olha para 
o céu  e diz muito rápido  
- Esquece o que eu disse! Já 
encontrei um lugar! 
 
Amor 
- Pai, o que é o amor? 
- Filho, o amor é a luz que ilumina 
a vida. 
- E o casamento o que é? 
- A factura da luz!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Olhar para a uva  
      não mata a sede 
   
               Provérbio popular 
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Ser Igreja significa ser povo de Deus,  
de acordo  

com o grande projecto de amor do Pai.  
Isto implica ser o fermento de Deus  

no meio da humanidade;  
quer dizer anunciar e levar a salvação de 

Deus a este nosso mundo, que muitas vezes 
se sente perdido, necessitado de ter 

respostas que encorajem, dêem esperança e 
novo vigor para o caminho.  

A Igreja deve ser o lugar da misericórdia 
gratuita, onde todos possam sentir-se 

acolhidos, amados, perdoados e animados a 
viverem segundo a vida boa do Evangelho. 

 

Papa Francisco 

Evangelii Gaudium, 114 
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