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Cristã 
 

 
      
 

Natal para todos... 
   Nasceu-nos o Savador! 
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Celebrar a fé  

 

Dezembro 2021 

         05.12. Primeiro domingo  I 2º do Advento C 

         Missa em Offenbach: 9:30 h  Harheim: 12:00  h          

         12.12. Segundo domingo I 3º do Advento C 

         Missa em Offenbach: 9:30 h  Harheim: 12:30  h     

          19.12. Terceiro domingo. I 4º  do  Advento C 
           Missa em Offenbach: 9:30 h  Harheim: 12:00  h  Kelsterbach: 16:00 h  
 

24.12. Missa solene de Natal em Kelsterbach: 17:30 h em St. Markus| 
em Offenbach, 19:15 h St Paul   

 
           25.12. Natal. Missa festiva de Natal em Nieder-Eschbach,  11:00 h       

            (Igreja: Deuil la Barre Str.  2) 
 

           26.12. Quarto domingo.  Festa da Sagrada Família.  
           Domingo de integração. Participamos nas celebrações de domingo          

                 nas paróquias onde vivemos 
Janeiro 2022 
           02.01. Primeiro domingo  I Festa da Epifania do Senhor C 
           Missa em Offenbach: 9:30 h  Harheim: 12:00  h  (missa em Lollar ficou        
          para o 1° Domingo de Fevereiro 2022.) 
 

           09.01. Segundo domingo  I O Batismo do Senhor 
           Missa em Offenbach: 9:30 h  Harheim: 12:30  h  
  
           16.01. Terceiro  domingo  I 2° Domingo Tempo Comum  C 
           Missa em Offenbach: 9:30 h  Harheim: 12:00  h  Kelsterbach: 16:00 h 
 
          23.01. Quarto domingo.  3° Domingo Tempo Comum  C 
          Domingo de integração. Participamos nas celebrações de domingo    
                   nas paróquias onde vivemos 
          30.01. Quinto domingo  I 4° Domingo Tempo Comum  C 
           Missa em Offenbach (09:30) e Harheim (12:00 h) 

Pessoas e factos 
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Pessoas e factos 
 
* Batismo  
Na nossa comunidade foram 
batizados:  
Elias Mendes Terra, filho de 
Ariana Alexandra Mendes Malta 
Terra e José Ricardo Mendes 
Terra, a 18.09.2021 em 
Kelsterbach (St. Markus); 
* Alicia Victoria Carvalho, filha de 
Rebecca Jähn Carvalho e Michael 

Magalhães Carvalho, a 
06.11.2021 em Harheim (St. 
Jakobus) 

 
A nossa comunidade saúda estes 
novos membros e dá os parabéns 
aos pais! 
 

* Faleceu no dia 02 de Outubro 
de 2021, em Portugal, aos 91 
anos, a Sra.  Alice Rodriguês dos 
Santos. Ela foi imigrante aqui na 
Alemanha. Ela deixa cinco filhos: 
três em Portugal e dois na 
Alemanha. As nossas 
condolências à família e a nossa 
solidariedade na oração! 

 

GESTOS DE SOLIDARIEDADE 
Peditório para a Caritas 
no domingo 19.09.21, juntámos para a caritas diocesana 80,27 €, 
distrbuídos da seguinte forma: Offenbach: 40,20 €; Harheim/Ober-Eschbach 
20,40 €; Kelsterbach: 19,67 €;   
 
Peditório para as Missões 
a 24.10., realizámos  a colecta a favor da Missio, e juntámos 127,25 €, 
distribuídos da seguinte forma:  
Offenbach: 48,00 €; Harheim/Ober-Eschbach 52,25 €; Kelsterbach: 10,00 €;  
Lollar 17,00 € 

 

Horário do escritório da “missão” em Offenbach: 

 

           Terças-feiras       10 -12 h    13,30 – 19,30 h 
            Quartas-feiras                       15 – 19 h 
            Quintas-feiras                       07,30 – 13,30 h 

Nosso telefone:  069  845740 
Em caso de urgência, contacte: 
*   Padre Carlos Figueiredo – 0176 72937486   
*   ou a paróquia onde vive (da qual somos também membros!) 
 
Contacto do escritório consular em Hattersheim: 06190 9753490 
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Vida das comunidades 
 
 
Crisma 2022  
Começamos em Outubro os nossos encontros de preparação para a 
celebração do sacramento do Crisma. No dia 29, em Offenbach, com 11 
jovens. No dia 30, em Harheim, com 15 jovens. Em Offenbach contamos 
com o apoio do catequista Rafael Sampaio. E em Harheim contamos com o 
apoio da catequista Gorete Quinta. 
A celebração ainda não tem data: mas a previsão  é para final de outubro 
de 2022 na Igreja de St. Stephanus, em Nieder-Eschbach.  
 
Acólitos 
No dia 30.10, o grupo de acólitos de Harheim voltou a reunir-se com o 
apoio da catequista Amélia Araújo. Contamos aí com um grupo de 09 
crianças. 
 
Domingo, 23.01.2022  
Encontro de formação para pessoas empenhadas. 
Em conjunto com as comunidades de língua portuguesa da região, realiza-
se no domingo, 23.01.2022, em Frankfurt uma jornada de formação “o 
mundo pós pandemia.” 
O encontro começa às 09:30 h e termina às 16:00 h com a celebração da 
eucaristia.  Para o encontro é necessária inscrição.  
 
Ana Maria de Jesus 
Secretária da nossa comunidade durante muitos anos, a Ana Maria de Jesus 
entrou na sua reforma. A comunidade agradece a sua dedicação e 
empenhamento ao longo de todos estes anos e deseja muita saúde e 
alegria para esta nova fase da sua vida ! 
 

* Contagem da prática dominical  A 14.11. era o dia de contar as pessoas 
que participaram na missa de domingo. 
Nas nossas celebrações estavam: 
Offenbach – 26 pessoas 
Harheim – 29 pessoas 
Kelsterbach – 14 pessoas (21.11.) 
Em Lollar 11 pessoas. ( 07.11.) 
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Tempo de espera  
e de esperança  

 advento na liturgia 

A Igreja nos convida a aproveitar esse tempo litúrgico do Advento para 
lembrar-nos que Cristo prometeu um dia voltar. E neste período entre sua 
primeira e segunda vinda, devemos orientar a nossa vida na vigilância e na 
espera da sua volta. E como só o Pai sabe o dia e hora da volta gloriosa de 
seu Filho, nossa vida deve caracterizar-se pela esperança e alegre vigilância. 
Na liturgia do tempo do Advento, a igreja procurou deixar claro esta 
orientação catequética para nós. 
 
Num prefácio do Advento, rezamos assim na missa: “Ele veio a primeira vez, 
na humildade da natureza humana, para realizar o eterno desígnio do vosso 
amor e abrir-nos o caminho da salvação; de novo há-de vir, no esplendor da 
sua glória, para nos dar em plenitude os bens prometidos que, entretanto, 
vigilantes na fé, ousamos esperar”.   
Para a preparação das solenidades do Natal, a primeira vinda de Jesus, o 
filho de Deus, a igreja nos convida a celebrar e viver com gratidão este 
tempo especial. Deus nos amou primeiro e por amor vem ao encontro do 
ser humano.  
 
Outro prefácio da missa desse tempo do Advento deixa claro também a 
reflexão sobre esta primeira vinda de Jesus e nos convida a acolhê-lo cada 
dia em cada irmão que vem ao nosso encontro: “Agora ele vem ao nosso 
encontro, em cada homem e em cada tempo, para que O recebamos na fé 
e na caridade e dêmos testemunho da gloriosa esperança do seu Reino”. 
Portanto, é tempo de espera e de esperança; é tempo de estarmos atentos 
e vigilantes preparando-nos alegremente para a vinda do Senhor. Como 
uma noiva que se enfeita, se prepara para a chegada do seu noivo, seu 
amado, assim devemos estar preparados. 
Que as nossas comunidades aproveitem esse tempo para refletir e 
fortalecer sua fé, e na fé possamos dizer: MARANATHÁ! VEM, SENHOR 
JESUS! 
                                                                                                          CF 
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        Natal para todos... 

   Nasceu-nos o Savador! 

 

 
Para este novo ano eclesial, que se inicia no 1º domingo do Advento, a 
liturgia propõe-nos o Evangelho de S. Lucas como roteiro.                  
Domingo a domingo, vamos escutar S. Lucas, com a sua maneira bem 
própria de ver e de apresentar Jesus. E, dos três evangelhos sinóticos 
(Mateus, Marcos e Lucas), o terceiro evangelho é, sem dúvida, aquele que 
melhor representa a procura dos crentes de cultura grega,  alargando assim 
a perspectiva e procurando dar de Jesus uma imagem que todos os povos 
entendam.  
 

Jesus, o salvador! 
Que trouxe Jesus de novo à humanidade? Para S. Lucas, Jesus é o 
“salvador” de todos os homens e mulheres, a começar pelos mais “pobres”, 
pelos pequenos e excluídos, e não apenas o “Messias” do povo judeu.  
No anúncio feito aos pastores, os anjos dizem-no com as seguintes 
palavras: “nasceu-vos hoje na cidade de David um Salvador, que é Cristo 
Senhor” (Lc 2,11). E cantam: “Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos 
homens, porque Deus os ama” (Lc 2,14). 
 
Ao contrário da palavra “Messias”, o título de “salvador” não precisava de 
explicação mesmo fora das fronteiras da palestina e do judaísmo. Todos os 
povos entendiam e entendem o conteúdo de boa nova que se revela na 
palavra “salvador”. As situações em que o ser humano se encontra só, ou 
perdido, ou desesperado, incapaz de se salvar a si mesmo, são experiências 
humanas fundamentais... judeus, gregos ou romanos, homens ou mulheres, 
escravos ou livres, pobres ou ricos: todos passam por elas.  
 
A imagem que S. Lucas nos apresenta de Jesus vem ao encontro desta 
“carência” fundamental. Jesus é o “médico” (Lc 4,23) que se propõe curar 
esta “doença”, esta incapcidade de o ser humano se salvar a si mesmo. A 
salvação vem de Deus e Jesus é o salvador que Deus nos envia.  
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Aqueles que a religião judaica considerava “pecadores” Lucas vê nles 
“doentes”, necessitados de “cura”, de “salvação”, para que possam viver 
dignamente: “Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os 
que estão doentes”, responde Jesus aos fariseus que o criticavam por ele 
conviver con publicanos e pecadores (Lc 5,31).  Depois de converter 
Zaqueu, Jesus comentou: “hoje veio a salvação a esta casa... pois o filho do 
Homem veio procurar e salvar o que estava perdido” (Lucas 19,9).  
 
É S.Lucas quem nos apresenta essa maravilhosa cena de Jesus na sinagoga 
de Nazaré, a ler a passagem de Isaías prevista para o dia. Jesus leu e 
comentou: “cumpriu-se hoje mesmo esta palavra da Escritura que acabais 
de ouvir” (Lc 4,21). Que palavra era essa? 
- “O Espírito do Senhor está sobre mim e 
 me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a 
libertação aos cativos e, aos cegos, o recobrar da vista; a mandar em 
liberdade os primidos e a proclamar um ano de graça da parte do Senhor“ 
(Lucas 4,18-19). 
 
E, para S. Lucas, foi mesmo isso que aconteceu com Jesus: aos pobres, aos 
cativos, aos cegos, aos oprimidos é anunciada e “aplicada” a salvação de 
Deus. “Pobres”, “cegos”, “cativos”, “oprimidos”: mais que palavras, são 
situações existenciais. E toda a gente entende, e todos os seres humanos se 
reconhecem nalguma delas. E para todos Jesus é o Salvador! 
 
À semelhança dos outros evangelhos, também para S. Lucas, Jesus veio, em 
primeiro lugar, para o povo de Israel. Na teologia de Lucas, Jesus é o centro 
da história da salvação e a salvação anunciada e experimentada com Jesus 
vai alargar-se a todos os povos progressivamente sob a acção do mesmo 
Espírito que Jesus, na sinagoga de Nazaré, reconheceu estar a actuar em si. 
O livro dos Actos dos Apóstolos, atribuído igualmente a S. Lucas, mostra 
este alargar a todos os povos da salvação iniciada em Jesus 
 
No evangelho de Lucas, os discípulos são já designados “apóstolos” (Lc 
6,13): são eles que vão anunciar pelo mundo aquilo que os anjos 
anunciaram aos pastores na noite de Belém e que, mais uma vez, vamos 
ouvir neste natal, em mensagem que é para “hoje”, para cada um(a) de nós 
e para todos: “nasceu-vos hoje um Salvador, o Messias (o Cristo) Senhor!”                                                                                
Natal é esta salvação que chega a todos!  

                                                                                                            jn 
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Bispo de Mainz  
“Tenho um desejo de natal: 
que a nossa diocese seja 
verdadeiramente sinodal“ 
        Mensagem de advento e natal 2021 

Queridas irmãs e irmãos! 

a todos vocês e às pessoas que vos estão ligadas queria desde já desejar de 
todo coração felizes festas de Natal 2021 e um bom ano novo. Também 
neste ano a pandemia do virus Corona nos ocupou mesmo se houve um 
certo alívio devido às vacinas. A pandemia continua a ser uma ameaça. Na 
correspondência que receebo dou conta que, para muita gente, a paciência 
está a chegar ao fim. Eu convido-os a encarar os dias de Natal como uma 
chance de recuperar a tranquilidade interior e de pedir a paz, também para 
o nosso coração, essa paz da qual ouvimos falar todos os anos nos 
evangelhos de Natal. A paz começa no pensamento e concretiza-se na 
convivência quotidiana uns com os outros, marca o nosso falar uns com os 
outros e o que dizemos uns dos outros. Assim a festa de Natal é uma boa 
ocasião para preocupar-se com a qualidade da vida comunitária. 

Naturalmente que, para pessoas que acreditam,  o Natal é mais que uma 
festa de simples harmonia entre as pessoas: Cristo, o Filho de Deus, desce 
da sua condição divina ao nosso quotidiano humano. Nenhuma alegria, 
nenhuma preocupação, nenhum sofrimento lhe ficam estranhos. O Natal 
não quer produzir idílios artificiais mas tornar-nos próximos de um Deus 
que não se poupa à proximidade connosco. E o Natal não é só uma festa 
bonita para as crianças. O Jesus adulto chama-nos ao seu seguimento. 
Como ele temos de tornar-nos pessoas de paz, temos de tornar-nos 
pessoas que sujam as mãos ao serviço dos outros. Jesus não se inibe de 
convidar-nos para a “via sacra”, o seu caminho de cruz na entrega a Deus e 
aos outros. Cristo vive inteiramente da sua relação com o Pai. E nós somos 
também convidados a entrar nesta relação.  
 
“Deus não tem filhos únicos” - disse um dia o papa Francisco numa das suas 
homílias. Tal como também para outras grandes religiões, para o 



  Comunidade Cristã Dezembro 2021                 

cristianismo não é possível ser cristão sem a pertença a uma comunidade, 
ao povo de Deus. A Igreja na Alemanha está num caminho de procura de 
formas credíveis de ser cristão hoje. Eu agradeço a todos aqueles que, lá 
onde cada um vive, nas suas famílias, nos seus lugares de trabalho e no 
testemunho da sua vida pessoal, se dispõem a enfrentar este desafio. 
 
No contexto eclesial, a palavra do ano 2021 é, para mim, o princípio da 
“sinodalidade”, destacado pelo Papa Francisco. Em Outubro, ele deu início 
a um caminho sinodal connosco e esse caminho irá levar-nos ao sínodo dos 
bispos em 2023. O Papa destaca que a vida em Igreja, no sentido e à 
maneira de Jesus, só pode ser sinodal. Sinodal quer dizer uns com os 
outros, num verdadeiro interesse pelo outro, na escuta, no respeito, na 
estima mútua. Os crentes não são apenas “ovelhas”, ou, dito de outra 
maneira, também os pastores da Igreja são “ovelhas” que têm de entregar-
se confiadamente à condução de Cristo. Todo o povo de Deus, em conjunto, 
à luz da palavra de Deus, tem de procurar caminhos comuns. O Papa quer 
uma nova forma de comunhão uns com os outros, uma procura espiritual e 
uma busca de caminhos certos para o futuro da Igreja e do mundo. Para 
esta caminhada a nível mundial o Papa não nos deu qualquer outro tema. 
Temos de treinar uma nova cultura. Este é o tema para a Igreja de hoje. 
 
A Igreja na Alemanha está em pleno processo sinodal - o “caminho sinodal” 
-  com todas as suas chances mas também com problemas e dificuldades. 
Ouso levantar a questão:  até que ponto nos nossos encontros e esforços já 
vamos conseguindo realizar aquilo que o Papa entende por sinodalidade. 
Há muitas coisas que estão a correr bem mas também há experiências 
diferentes. Na procura de caminhos comuns não se trata de ter ou não ter 
razão, nem de conseguir os seus próprios objetivos. Antes será importante 
que os próprios objetivos se mudem, na escuta uns dos outros e na escuta 
comum da palavra de Deus. O sucesso de um caminho sinodal não se mede 
pela concretização integral dos meus objetivos pessoais. Neste ponto ainda 
temos muito que aprender, creio eu. 
 
Isto vale também para os esforços sinodais do “Caminho Pastoral” da nossa 
diocese. Muito bom trabalho já foi realizado e eu não quero deixar passar 
sem agradecer tanto empenhamento. Eu dou conta que este 
empenhamento não se pode entender como algo de natural.  Tenho um 
desejo de Natal: que nós consigamos ser uma diocese sinodal e sê-lo cada 
vez mais. Quer dizer uma diocese caracterizada por uma relação uns com os 
outros marcada pela escuta uns dos outros e por uma escuta em conjunto 
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da palavra de Deus. Uma diocese que viva dos dons de Deus nos 
sacramentos. Em cada celebração de Eucaristia a encarnação de Cristo 
torna-se realidade viva. Haverá conflitos com certeza;  é normal e aceitável. 
Mas a questão essencial a orientar-nos tem de ser a de saber se se trata do 
nosso interesse ou da vontade de Deus e do bem das pessoas à nossa volta. 
Esta será a pergunta-teste e decisiva nos próximos anos na fase II do 
“Caminho Pastoral”.  
 
Vamos entrar num novo ano: muitas páginas para escrever num livro novo. 
Deus escreve connosco. Desejo a todos esperança, paciência e a força da 
paz. Em condições que se vão com certeza normalizar alegro-me desde já 
com muitas ocasiões de encontro pessoal.  
 
Em todos os nossos caminhos abençoe-nos o Deus de bondade: o Pai, o 
Filho e o Espírito Santo!  
vosso  
Peter Kohlgraf 
Bispo de Mainz                                                                              (tradução: jn) 

 
 
 

 
 

ÜBERLEBEN  
SOBREVIVER ! 

Como todos os anos, 
nesta época de natal 
somos chamados a 
partilhar com os mais 
pobres. A Igreja na 
Alemanha convida-nos a 
participar na campanha 
de solidariedade com as 
comunidades da 
América latina através 
da Adveniat. 
Dê o seu contributo nas 
missas de natal, ou 
entregue no nosso 
escritório ou, se preferir, 
mande pelo banco 
(peça-nos o IBAN). 
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à procura da palavra 
 
 

Advento 
 

Advento 

tempo de conversão 

voltar-se para Deus e estar livre para a sua proximidade 

 

Advento 

tempo de recomeços 

levantar-se cada dia saindo das sombras de si mesmo 

                    para olhar de frente o dom da Luz  
 
Advento 
Tempo de preparação 
abrir espaço no coração para acolher o Seu amor 
 
Advento 
Tempo de espera 
sabendo que Ele mesmo se vai fazer prenda e oferecer-se 

 

Advento 

Tempo de silêncio 

na contemplação de um Deus qu se faz um de nós 

 

 

 

Ute Weiner 

Anzeiger für die Seelsorge 12/97 
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A todos os nossos leitores 
e  

a toda a comunidade  
desejamos 

 
Santo e Feliz Natal 

e  
m ano novo 2022 
cheio de confiança 

de paz 
e de alegria 

 
 
 

 
Comunidade Católica de Língua Portuguesa de Offenbach    

Portugiesisch sprechende  katholische Gemeinde 

Marienstr. 38                                        Tel. 069 / 845740                                     

D- 63069 Offenbach                               Fax. 069 / 83 83 89 79 

 

E-mail: offenbach@portugiesische-gemeinde.de 

Homepage: www.portugiesische-gemeinde.de 

Facebook: comunidadecatolica.offenbach 

http://www.portugiesische-gemeinde.de/

