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Celebrar a fé  

Plano das missas nas nossas comunidades para este mês: 

 

 

Novembro  2019 
 

03.11. Primeiro domingo do mês – XXXI Domingo Comum C 

Offenbach: 09:30 h  - Ober-Eschbach: 11:30 h     Lollar: 16:00 h 
Memória de todos os fiéis defuntos nas nossas eucaristias  

 

10.11. Segundo domingo do mês   XXXII Domingo Comum C 

Offenbach: 09:30 h - Ober-Eschbach:11:30 h - Kelsterbach:16:00 h. 

 

17.11. Terceiro domingo do mês - XXXIII Domingo Comum C

  

Offenbach: 09:30 h   - Harheim: 14:00 h  

 

 23.11. Sábado – Festa de St. Elisabeth junto com a comunidade 

alemã  -  Ober-Eschbach: 18 h 

  

24.11. Quarto domingo – XXXIV Domingo comum C. Cristo Rei do 

Universo 

Domingo da integração. Somos convidados a participar nas 

eucaristias das paróquias onde vivemos  
 

 

Dezembro 2019 
 
 01.12. Primeiro domingo do Advento A. 

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

Endereços das igrejas : 
 > Igreja de Ober-Eschbach: An der Leimenkaut 5 – 61352 Ober-Eschbach 

 > Igreja de Harheim: Philip-Schnell-Str. 55 – 60437 Frankfurt-Harheim 

> Igreja de St. Paul Offenbach : Kaiserstr. 60 – 63065 Offenbach 

> Igreja de Lollar : Ostendstr. 1 – 35457 Lollar 

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

TOME NOTA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.-
10.Novembro 
Eleições para o 
Conselho 
Pastoral 
(Veja detalhes 
na página 05) 

 
 

Uma questão de fé 
 

Neste mês de novembro, a natureza começa a convidar-
nos para um tempo de mais interioridade, de mais 

recolhimento, de mais vida no interior de nossas casas. 
 

Também a liturgia e a espiritualidade do tempo eclesial 
nos convidam a voltar-nos para o “interior”, para aquilo 

que se passa no âmago da nossa existência. O mês 
começa com a memória de todos os santos e de todos 

os fiéis defuntos – esses que já percorreram o nosso 
caminho e “chegaram a casa”, à casa do Pai, à morada 

de Deus, ou, por outras palavras, a Deus-morada.  
 

Que acontece aos que morrem?, perguntamo-nos.  
Em Deus tudo é vida, tudo é eterno, tudo é definitivo. 

Mais importante ainda é perguntar:  que acontece aos 
que vivem?  Nós, pessoalmente:  como vivemos? Que 
densidade procuramos dar ao nosso dia-a-dia? Como 

gerimos o provisório da vida? Que esperança e que 
confiança animam o nosso caminhar e as nossas lutas?  

onde procuramos força para enfrentar os medos, as 
doenças, as fragilidades, a morte? 

 
Para quem vive a sua vida à luz da fé, e na fé procura 

entender e dar sentido a tudo, o provisório está grávido 
de definitivo, a vida passageira é animada pela sede de 

eternidade, o medo pode  converter-se em oração. E 
Deus – o Deus da Vida - é o “Tu” da nossa oração.  

 
Se a nossa fé fosse como um grão de mostarda...  

veríamos as sementes da eternidade de Deus na nossa 
vida passageira 

É tudo de uma questão de fé. 
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A nossa comunidade 
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR  

 
 

 
Novembro 2019 
 
01 Sexta  - Festa de Todos os Santos.  
 
02 Sábado – Dia de todos os fiéis defuntos. Faremos um momento 
 de oração por todos os fiéis defuntos nas missas do domingo, 
 03.11. 
03 Domingo -  Apresentação das crianças em preparação para a 
 primeira comunhão na missa em Offenbach, às 09:30 h 

- Missa em Lollar às 16:00 h, seguida de magusto e 
 convívio de S. Martinho 
07 Quinta – Oração à maneira de Taizé, às 19:00 h, na Igreja de St. 

Paul, Offenbach 
09 Sábado  - Convívio de S. Martinho (Magusto) em Offenbach,  no 

centro comunitário a partir das 19:00 h 
10 Domingo - Apresentação das crianças em preparação para a 
 primeira comunhão na missa em Ober-Eschbach, às 11:30 h 

 – Missa em Kelsterbach às 16:00 h, seguida de magusto e 
 convívio de S. Martinho  
16 Sábado - Reunião de pais de crianças interessadas em inscrever-
 se na catequese da Comunidade (ano de iniciação), as 15:30 h, 
 em Harheim 
17 Domingo – Reunião de pais de crianças interessadas em inscrever-
 se na catequese da Comunidade (ano de iniciação), as 10:30 h, 
 em Offenbach (a seguir à missa, na sala da Igreja de St. Paul)  

- Missa em Harheim às 14:00 h. 
 A seguir à missa: magusto e convívio de S. Martinho. 
23 Sábado -  Festa de Santa Isabel, padroeira de Ober-Eschbach. 
 Missa dominical às 18:00 h em conjunto com a comunidade
 alemã, seguida de jantar comunitário  
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Magustos e convívios de S. Martinho nas Comunidades 
 
Como todos os anos, celebramos também este ano as festas e 
convívios de S. Martinho (“magustos”) nas diferentes comunidades: 
- Em Lollar: domingo, 03.11, a seguir à missa das 16:00 h 
- Em Offenbach: sábado, 09.11, a partir das 19:00 h no centro 
comunitário 
- Em Kelsterbach: domingo, 10.11., a seguir à missa das 16:00 h 
- Em Harheim:  domingo, 17.11., a seguir à missa das 14:00 h 

ELEIÇÕES PARA O CONSELHO PASTORAL DA COMUNIDADE 
09.-10.11.2019 

Veja a lista de candidatos (que corresponde ao boletim de voto) na 
página 07 deste número. No boletim de voto está indicada também a 
idade das candidatas/ dos candidatos e a comunidade onde elas/eles 
estão empenhadas/os.   
 
Cada eleitor pode votar em 8 pessoas (no máximo), mas podem ser menos. 
Votar em mais que 8 anula o voto.  

Pode votar: 
Em Lollar:  
domingo 03.11., a seguir à missa 
Em Kelsterbach 
domingo 10.11., a seguir à missa das 16:00 h 
Em Harheim:  
sábado, 09.11., das 15-17 h no centro paroquial 
Em Ober-Eschbach: 
 domingo, 10.11., a seguir à missa das 11:30 h 
Em Offenbach: 
 sábado, 09.11. das 19-21 h (no centro comunitário) e no domingo 10.11. a 
seguir à missa das 09:30 h 

Voto por carta 
Também se pode votar por carta.     Contacte o escritório até 07.11.2019 

Vote ! Participe! Dê o seu contributo para a construção da Comunidade! 
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Pessoas  

e factos 

 

* Grupo de acólitos e acólitas. 
Em Offenbach, as crianças que 
celebraram a sua primeira 
comunhão em 2019 foram 
apresentadas como acólitas à 
comunidade no domingo, dia 
6.10.  Em conjunto com os 
acólitos dos anos anteriores, 
temos agora um bom grupo! 
Em Harheim/Ober-Eschbach, as 
crianças que celebraram a 
profissão de fé este ano também 
estão disponíveis para continuar 
como acólitas!  

 

Obrigado a todos e todas,  e 
também aos pais e mães pelo 
apoio! 
 
* Conselho Paroquial cessante. 
 No passado dia 22.10., tivemos a 
última reunião do conselho 
paroquial cessante. A todas e 
todos o obrigado em nome da 
comunidade por este generoso 
empenhamento! 
 
* Encontro de catequistas 
Durante todo o domingo 27.10., 
seis catequistas das nossas 
comunidades estiveram reunidas 
em encontro de formação. 
A comunidade não pode deixar 
de “oferecer”  encontros de 
catequese de infância. E, para 
isso, conta com os seus 
catequistas! Obrigado a todas!! 
 

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   
*   ou a paróquia onde vive (da qual somos também membros!) 
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  Vida das comunidades 
 
Eleições para o Conselho Pastoral da Comunidade 
 

Neste mês de Novembro (veja horários e modalidades na página 05), vamos 
eleger o novo conselho pastoral da Comunidade. Este novo conselho 
procurará ter pessoas das diferentes comunidades. Vamos poder votar em 
8 pessoas (entre os 12 candidatos).  Participe! Vote! Também pode pedir 
voto por carta! 

Lista de canditas/os: 
Maria Amélia da Silva Reguengo Araújo   
             (Comunidade de Harheim) 
Carla Isabel Lopes Simão de Pinho  

(Comunidade de Offenbach) 
Maria Gorete dos Santos Almeida Quinta   
             (Comunidade de Harheim) 
José Fernandes Fornelos   
             (Comunidade de Ober-Eschbach) 
Gracinda dos Santos Martins   
             (Comunidade de Offenbach) 
Sandra Martins Moço  
             (Comunidade de Offenbach) 
Manuel de Palma Ramos   
              (Comunidade de Offenbach) 
Olga Maria Lopes Simão Pereira  
              (Comunidade de Ober-Eschbach) 
Mariana da Silva Peres  
               (Comunidade de Offenbach) 
Leonor Pinheiro Morais  
              (Comunidade de Offenbach) 
Filomena Maria da Silva André   
               (Comunidade de Offenbach) 
Patrícia Isabel Rocha Pinto   
               (Comunidade de Offenbach)  

 
A ordem nesta lista- que já é a do boletim de voto! - foi tirada à sorte. 
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Tema 
 

 
 

Fé que cresce 
faz “milagres” 
nos mantém 
e testemunha  

 
   

Se a nossa fé fosse como um grão de mostarda.. 
 
A Carta aos Hebreus, um dos últimos livros da nossa Bíblia, 
tem um longo capítulo (cap. 11) sobre a fé como atitude do 
crente, ao longo da história da salvação. Começa na criação 
e passa pelas grandes figuras de Abraão, de Isaac, de Jacob, 
de Moisés... A carta verifica quanto a fé foi decisiva na vida 
desses “crentes” e no avanço que eles deram à história da 
salvação.  
A fé, como atitude daquele que crê,  é esta confiança em 
Deus – é ELE o “TU” da nossa fé – que nos permite viver, 
estar no mundo, encarar o presente e o futuro, os sucessos 
e os fracassos, a vida e a morte, de uma maneira diferente.  
 
Quem crê, sabe que não está sozinho. Sabe que a sua vida 
e a vida de todos os que ama está nas mãos de Deus, e que 
ELE vela pelas suas criaturas e cuida de nós com amor. 
 
Quem crê professa esta fé numa palavra que tantas vezes 
repetimos na liturgia, fazendo-o em primeira pessoa: “eu 
creio”.  Faz seu o conteúdo da fé da comunidade, sem que 
a fé deixe  de ser pessoal.  
Será que um dos sintomas da crise religiosa dos nossos dias 
– em que muitas pessoas deixam de participar nas 
celebrações da comunidade – tem a ver com  esta falha da 
dimensão pessoal da fé? Será que ensinámos o credo, o 
catecismo, a moral, mas não despertámos em cada 
baptizado esta abertura pessoal de confiança a esse 
OUTRO  a quem chamamos Deus, que o leve a dizer EU 
CREIO ?! 
E sem essa dimensão pessoal, sem esse “creio” da fé, a 
religião acaba por não dizer muito, ou por parecer algo de 
ultrapassado e de “mítico” ...  rituais longe da vida... 
 

Nos evangelhos, é Jesus mesmo quem nos garante que a fé 
está no centro  da vida e é capaz de mudar a vida e o 
mundo. Ao curar um cego, ou um paralítico, Jesus, para 
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nossa surpresa, não diz “fui eu quem te curou”, mas sim foi a 
tua fé que curou... “Vai, a tua fé te salvou!” (Mc 10,52; Lc 
8,48; Lc 18,42) 
Jesus admira  e aprecia a fé dos que o procuram, dos que lhe 
pedem ajuda, dos que lhe pedem “milagres” (ver Mc 2,5; 
5,34). E mesmo quando parece não haver nada a fazer, 
diante da morte (era o caso da filha de Jairo), Jesus desafia a 
não deixar a fé: “Não tenhas receio, crê somente!”, diz ele ao 
pai da menina morta. E o milagre aconteceu (ver Mc 5,36) 
Em contrapartida, Jesus “lamenta” a falta de fé dos seus 
discípulos: “Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes 
fé?”, pergunta no meio da tempestade. Aos discípulos 
daquele tempo e aos de sempre.  
A vida muda quando a fé insiste – é firme -  e não desiste. “A 
oração do justo atravessa as núvens” (Ben Sirah 35,17).  
 
Se a vossa fé fosse como um grão de mostarda, diz Jesus, 
diríeis a este monte, muda-te para acolá  e ele mudaria  (ver 
Mt 17,20) 
Que se passa com a fé,  com a “nossa”  fé e com a fé na 
nossa sociedade e nos nossos dias? De onde nos vem a 
impressão de que cada vez são menos os que partilham esta 
fé de Jesus Cristo? Porque será que cada vez são menos os 
que procuram as propostas da Igreja / das comunidades 
cristãs para reflectir, aprofundar, alimentar e celebrar a sua 
fé?  
“A fé é a garantia das coisas que se esperam e certeza 
daquelas que não se vêem” (Heb 11,1). Na nossa vida e no 
mundo, a fé actua como o grão de mostarda, imagem que 
Jesus utiliza várias vezes para falar da fé no meio do mundo. 
O reino de Deus é como um grão de mostarda:  é a mais 
pequena das sementes e torna-se uma árvore que cresce e 
as aves do céu podem abrigar-se nela (ver Lc 13,18-19)  
 
Pela fé continuamos a acreditar que o Reino de Deus é 
semente capaz de transformar as nossas vidas e a vida do 
mundo. Apostamos nela, mesmo sabendo da sua fragilidade. 
Acreditamos sem ver. Esperamos sem ter provas. Porque 
Deus mesmo é a fonte da nossa fé e o “Tu” da nossa oração !  
                       jn 
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faz “milagres” 
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 à procura da palavra 
   

Adora e Confia 
 
Não te preocupes com as dificuldades da vida, 
com os seus altos e baixos, as suas desilusões, 
pelo futuro mais ou menos sombrio. 
Quer o que Deus quer. 
 
Pouco importa se te consideras um frustrado 
se Deus te considerar plenamente realizado, ao Seu gosto. 
 
Perde-te, confiando cegamente, nesse Deus   
que te quer exactamente assim. 
E que virá a ti, mesmo que O não vejas. 
Pensa que estás nas Suas mãos,  
tanto mais fortemente agarrado  
quanto mais apático e triste estiveres. 
 
Vive feliz. Imploro-te. Vive em paz. 
Que nada te possa perturbar. 
Que nada te consiga tirar a tua paz. 
Nem a fadiga mental. Nem as falhas morais. 
Faz com que brote, e mantém-no sempre no teu rosto,  
um sorriso doce, reflexo daquele que o Senhor  
te dirige continuamente. 
E no fundo da tua alma coloca, em primeiro lugar, 
como fonte de energia e critério de verdade, 
tudo aquilo que te enche da paz de Deus. 
Lembra-te: tudo aquilo que te deprima e inquiete é falso. 
Isto te asseguro em nome das leis da vida  
e das promessas de Deus. 
Portanto, quando te sintas desolado, triste, adora e confia. 

Teilhard de Chardin 
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“Pacto das Catacumbas  
pela Casa Comum 

por uma Igreja com rosto amazónico  
Um grupo de bispos participantes no 

                                                               no Sínodo da Amazónia, que teve lugar 
neste findo mês de Outubro, reuniu-se nas catacumbas de Santa Domitila para 
juntos celebrarem um “Pacto das catacumbas”, lembrando o pacto feito ali mesmo 
por um grupo de bispos a seguir ao Concílio Vaticano II.  No pacto formulam-se 
uma série de compromissos, ao todo 15, que vão desde o defender a floresta 
amazónica até à procura de novos “caminhos de acção pastoral”, passando pela 
procura de uma Igreja que valorize mais os leigos, homens e mulheres 
comprometidos nas comunidades. Salientamos alguns deles:  

- Assumir, perante a ameaça extrema do aquecimento global e do 
esgotamento dos recursos naturais, um compromisso de defender a 
floresta amazónica nos nossos territórios e com as nossas atitudes.  (...) (1) 
- Denunciar todas as formas de violência e agressão contra a autonomia e 
os direitos dos povos indígenas, a sua identidade, os seus territórios e as 
suas formas de vida. (3) 
- Caminhar ecumenicamente com outras comunidades cristãs no anúncio 
inculturado e libertador do evangelho, e com outras religiões e pessoas de 
boa vontade, em solidariedade com os povos originários, os pobres e os 
pequenos, em defesa dos seus direitos e na preservação da Casa Comum (5) 
- Estabelecer nas nossas igrejas particulares uma forma de vida sinodal, 
onde os representantes dos povos originários, missionários, leigos, em 
razão do seu batismo e em comunhão com os seus pastores, tenham voz 
nas assembleias diocesanas, nos conselhos pastorais e paroquiais, enfim, 
em tudo o que lhes cabe no governo das comunidades. (6) 
- Comprometermo-nos com o reconhecimento urgente dos ministérios 
eclesiais já existentes nas comunidades, realizados por agentes pastorais, 
catequistas indígenas, ministras e ministros da Palavra, valorizando 
especialmente sua atenção aos mais vulneráveis e excluídos (7) 
- Reconhecer os serviços e a real diaconia do grande número de mulheres 
que hoje dirigem comunidades na Amazónia e procurar consolidá-las com 
um ministério apropriado de mulheres líderes de comunidade (12) 
- Buscar novos caminhos de acção pastoral nas cidades em que 
trabalhamos, com o protagonismo de leigos e jovens, com atenção às suas 
periferias e migrantes, trabalhadores e desempregados, estudantes, 
educadores, investigadores e também ao mundo da cultura e da 
comunicação(13)                                                       Catacumba de Santa Domitila, Roma, 20 

de Outubro de 2019 Texto integral em http://www.portugiesische-gemeinde.de  

 

Igreja  
no mundo    

 
 

http://www.portugiesische-gemeinde.de/
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Aqui 
e  agora 
 

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

2014-2019 : Que precisam  
          os portugueses e portuguesas da Comunidade?  
Em 2015, dois acontecimentos assinalam a vida da Comunidade: o Crisma, 
celebrado em Offenbach, com o então vigário-geral da Diocese, Prelado 
Dietmar Giebelmann, e a chegada do padre Carlos Figueiredo. 
  
A 02.05.2015, 50 jovens celebraram o crisma (o último crisma tinha sido em 
2010, ou seja uma média de 10 por ano). 3 anos depois, em 2018, eram 22 
jovens e 8 adultos. Ou seja, a comunidade acompanha na sua caminhada de 
fé uma média de cerca de 7 – 10 crianças e jovens por ano. No entanto, há 
que registar que este número tem baixado, de ano para ano... 
Decrescido tem também a prática religiosa dos portugueses e portuguesas 
da nossa região. A contagem regular dos participantes na eucaristia 
dominical confronta-nos com este fenómeno, que não pode deixar de ser 
reflectido. 
É a falta de interesse pelos temas religiosos, que marca a nossa sociedade 
no seu conjunto (secularização)? É a crise de fé do nosso tempo? É apenas 
um estilo de vida “pos-moderno”, em que a vida da comunidade deixou de 
fazer parte do programa regular, para aparecer apenas pontualmente em 
dias especiais (celebrações de baptismo, de primeira comunhão e outros)?! 
Ou é antes uma opção de “integração” – e essa seria uma perspectiva a 
respeitar - nas paróquias territoriais (onde cada um vive)? Nem sempre é 
fácil saber. No entanto, este decrescer lento, mas constante, dos 
indicadores da vida da comunidade não pode deixar de provocar 
interrogações em relação ao futuro. 
 
Em novembro 2015, o padre Carlos Almeida Figueiredo é nomeado pároco 
da comunidade. Assim, a comunidade tem uma questão resolvida, depois 
de vários longos anos de incerteza e procura: tem um padre ao seu serviço! 
 
O futuro da comunidade depende de muitos factores. Internos e externos. 

40 anos de vida de 
comunidade: 
mês a mês 
a história  
da comunidade 
em períodos de 
5 de anos         
(8 / conclusão) 

 

40 
anos 

35 

Comunidade Católica 
Portuguesa de Offenbach 

    
“Comunidade Cristã” 
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Da sua própria vitalidade e da sua “integração” nas estruturas diocesanas, 
que nestes anos estão a ser reflectidas e reformadas. 
 
O dia-a-dia de uma comunidade cristã é feito de empenhamento nas três 
grandes dimensões da Igreja: no anúncio da Palavra de Deus e 
aprofundamento da fé; na liturgia e na oração; no serviço comunitário, a 
começar pelos mais pobres. Nestas 3 dimensões, a Comunidade está viva e 
faz  as suas propostas, semanalmente, mensalmente, regularmente. As 
missas de domingo, as catequeses, os encontros de reflexão bíblica, as 
festas e convívios acontecem.  
Em 2018, o novo Bispo de Mainz lançava uma nova proposta de reflexão 
para a Diocese, conhecida pelo nome de “caminho pastoral”.   Ao 
apresentar este caminho, o Bispo Peter Kohlgraf colocava duas perguntas, 
essenciais para enfrentar o futuro da pastoral, também no que diz respeito 
à nossa comunidade: 
“Será que as pessoas recebem da Igreja aquilo que precisam?” é a primeira 
pergunta. E a segunda, correspondente a esta, é a seguinte: “Será que as 
pessoas realmente precisam daquilo que estão a receber (da Igreja)?” 
 
Traduzidas para a nossa comunidade: os portugeses e portuguesas 
precisam da Comunidade? Que precisam ? Será que encontram o que 
precisam? Ou será que temos que propor algo de diferente? O quê? 
O futuro está à nossa frente a desafiar-nos. A “caravela” – dístico desta 
comunidade – desafia mais uma vez a fazer-se ao mar, 
na confiança, sem medo, sabendo que o Espírito 
acompanha e orienta. Mas, se falta vento  a favor, há 
que agarrar-se aos lemes e remar. 
A exposição dos 40 anos da comunidade – 40 anos pelos 
caminhos das migrações, 40 anos por uma Igreja sem 
fronteiras – mostrou o muito que se conseguiu ao 
longos dos 40 anos. 
 
A festa do dia 22.09.2019 mostrou bem aquilo de que somos capazes. 
 

Esta crónica de 40 anos da comunidade, que hoje concluímos, irá ser 
publicada em breve, sob a forma de livrinho, acompanhada pelas 
fotografias dos cartazes da exposição dos 40 anos, bem como de outra 
documentação de importância para a história da comunidade. Está 
interessada(o) nesse livrinho? Faça já a sua encomenda ! 
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disto    
& daquilo 
SÍNODO DA AMAZÓNIA 
- Chamou-se assim porque reuniu 
185 bispos vindos dos 9 países da 
região amazónica, povoada por 
33 milhões de pessoas, das quais 
2,5 milhões de indígenas: 
Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, 
Venezuela, Brasil, Guiana, 
Suriname e Guiana Francesa. 
Foram convidados cientistas 
renomados, lideres indígenas, 
religiosos e leigos, contando com 
a participação de 35 mulheres.  
- Na preparação foram ouvidas 
87.000 pessoas de diferentes 
cidades e culturas da Amazónia. - 
- Foram três semanas de 
debates, um ato histórico para a 
Igreja.  No final, foi  aprovado um 
relatório em que se defende o 
respeito pela Amazónia, seus 
povos e sua cultura.                          
- O Documento aprovado pelos 
participantes tem 120 pontos dos 
quais se destacam: a ordenação 
de homens casados; mais 
respeito e reconhecimento  pelas 
mulheres;  condenação do 
desenvolvimento económico 
predatório, classificando-o como 
“pecado ecológico”. O relatório 
do Sinodo  foi entregue ao Papa 
Francisco que poderá em breve 
tomar uma posição oficial sobre o 
tema. 

Quem é o novo cardeal 
português? 
No dia 05.10. recebeu o chapéu 
cardinalício José Tolentino de 
Mendonça. 
Como padre, como poeta, como 
homem da cultura, é desde há 
muito tempo bem conhecido em 
Portugal. 
Nasceu na Madeira em 1965, 
numa família de pescadores. Com 
um ano de idade foi viver para 
Angola, de onde voltou em 1975. 
Ordenado padre em 1990, 
especializou-se em estudos 
bíblicos, foi assistente na 
Faculdade de Teologia da Uni-
versidade Católica Portuguesa e 
vice-reitor da mesma. Em 2018 
foi ordenado bispo e logo 
arcebispo da Cúria, responsável 
pelo arquivo papal, depois de ter 
orientado o retiro anual do Papa 
e pessoal da Cúria.  
Publicou vários livros de poesia. 
Daí o Papa o ter cumprimentado 
no dia da sua tomada de posse  
com as palavras “Tu és a poesia!”  

_________________________ 
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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Seguro de vida 
Ele chega a casa e diz para a 
mulher: 
- Fiz hoje um seguro de vida. Se 
eu morrer acidentalmente o 
único beneficiário és tu. 
- Obrigado, querido! Agora, já 
não preciso estar sempre 
preocupada quando atravessas 
a rua… 
 
Jantar em hotel de 5 estrelas 
Um tipo telefona à mulher: 
- Querida, olha é para te dizer 
que acabei há pouco de jantar 
no terraço de um hotel de 5 
estrelas! 
Desconfiada pergunta a mulher: 
- Mas nós não temos dinheiro 
para isso! E onde estás agora? 
Responde o homem: 
- Onde estou agora? Ora, aonde 
querias que eu estivesse?! Na 
esquadra… 
 
Opinião do marido 
Numa conversa entre amigas: 
- Mas, se o assunto é assim tão 
importante, porque não pedes 
tu a opinião do teu marido? 
Responde a outra: 
- Hei-de pedir, claro! Mas só 
depois de eu ter decidido bem o 
que tenciono fazer… 

Em casa já de madrugada 
A mulher chega a casa já de 
madrugada, o marido abre a 
porta e com ar de chateado 
pergunta: 
- O que estiveste a fazer toda a 
noite? Disseste-me que só ias 
visitar a tua amiga e voltarias às 
22h, são 4h da manhã! Onde 
estiveste? 
E responde a mulher com um ar 
cansada: 
- A tentar estacionar o carro… 
 
Homens solteiros 
Dizia a viúva: 
- Os homens solteiros não 
sabem nada sobre as mulheres! 
Respondeu-lhe um solteirão: 
- Sabemos imenso! É por isso 
que somos solteiros… 
 
Você está aqui 
Duas loiras foram passear no 
Central Park e a dado momento 
vêem uma placa de “Você está 
aqui”. Depois de algum tempo a 
olhar para a placa, uma das 
loiras diz: 
- E agora: a qual de nós é que se 
refere? 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ninguém se ria  
com o mal do vizinho:   
- o seu pode vir a caminho 
 
                      provérbio popular 

http://www.anedotadodia.net/anedotas/casais/vem-ca-querido
http://www.anedotadodia.net/anedotas/crise/hotel-caro
http://www.anedotadodia.net/anedotas/crise/hotel-caro
http://www.anedotadodia.net/anedotas/casais/marido-atencioso-e-delicado
http://www.anedotadodia.net/anedotas/loiras/loira-ganha-carro-com-2km
http://www.anedotadodia.net/anedotas/casais/homens-casados-sao-mais-gordos
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Pequeno grão de mostarda 
 
 
 

Jesus disse, então:  
«A que é semelhante o Reino de Deus  

e a que posso compará-lo?  
É semelhante a um grão de mostarda  

que um homem tomou e deitou no seu quintal.  

Cresceu, tornou-se uma árvore  
e as aves do céu vieram abrigar-se nos seus ramos.» 

Lucas 13,18-19 

 

Em verdade vos digo:  

Se tiverdes fé como um grão de mostarda,  
direis a este monte:  

'Muda-te daqui para acolá', e ele há-de mudar-se;  

e nada vos será impossível. 
Mateus 17,20 

 

“Quando o Filho do Homem voltar,  
encontrará a fé sobre a terra?» 

Lucas 18,8 
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