
Comunidade Cristã  Outubro   2015 

Versão pdf  

da “comunidade Cristã” 

boletim informativo  
 

www.portugiesische-

gemeinde.de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Comunidade Cristã  Outubro   2015 

 

Comunidade  
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Encíclica “Laudato si” 

 

 
O papa convida-nos a reflectir 

sobre os problemas ecológicos  
da nossa “casa comum” 
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Celebrar a fé  

 

 
Outubro 2015 
 

Plano das missas e outras celebrações nas nossas 
comunidades para este mês: 

 
04 Primeiro Domingo do mês 
 Ober-Eschbach: 12:00 h  Offenbach: 15:00 h   Lollar: 17:30 h 

                  > Peditório a favor dos refugiados! 
 

11 Segundo Domingo do mês 
 Ober-Eschbach: 12:00 h   Offenbach: 15:00 h  
  
18 Terceiro Domingo do mês  
 Harheim: 12:00 h  Offenbach: 15:00 h 
   > Celebramos na nossa comunidade o Dia Mundial das
    Missões – 
 
25 Quarto Domingo 

- Passeio comunitário. Missa no Luxemburgo em conjunto 
com a a Comunidade Portuguesa Local  
       > Domingo da Integração: somos convidadados a participar 
nas celebrações das paróquias onde vivemos 

 
Novembro 2015 
 01 Domingo – Missa da festa de Todos os Santos.  

          > Neste domingo lembramos já os nossos fiéis defuntos. 

 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. 55 – 60437 Frankfurt-Harheim 

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

> Igreja de Lollar : Ostendstr. 1 – 35457 Lollar 
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este mês 

O mundo: casa de todos 

Bom era que o mundo fosse de facto  
aquilo que Deus pensou: uma casa para todos . Uma casa que todos 

estimassem, todos reconhecem como sua, onde todos têm o seu lugar e 
ninguém é excluído; onde os bens fossem partilhados fraternalmente, com 

justiça, com amor. 

As imagens e a problemática dos refugiados, que com razão dominam as os 
meios de opinião pública,  levou-nos a hesitar se havíamos de manter 

aquele que tínhamos programado como tema para este número, 
nomeadamente o tema da encíclica do Papa Francisco sobre a ecologia, a 

“Laudato Si – o cuidado da casa comum”. Publicada em Junho passado, 
pouco antes das férias, pensávamos que uma reflexão sobre ela estaria 

bem agendada para este mês de Outubro, que celebra nos primeiros dias a 
festa de S. Francisco, o mês de colheitas, na proximidade da cimeira de 

Paris sobre o clima. 

E é a esse tema da ecologia que dedicamos mesmo este número da 
Comunidade Cristã. No tema central fazemos uma apresdentação de 

conjunto da encíclica do Papa, que, mesmo breve, nos dá uma ideia da 
variedade de temas e problemas nela abordados. Além disso, continuamos 
a publicar a nossa série de textos escolhidos da mesma encíclica (v. pag 12-

13).Uma série que irá continuar até ao fim do ano. 

A encíclica do Papa não é só uma reflexão sobre a ecologia no sentido 
restrito da palavra. Ela chama a atenção para os problemas sociais e 

políticos que estão profundamente implicados numa ecologia “integral”, 
isto é, que abranja não só a natureza, mas também a vida do ser humano, 
as relações sociais, os sistemas económicos. Dos desiquilíbrios ecológicos 
sãos os pobres os primeiros a dar-se conta.  E aqui voltamos ao tema dos 
refugiados: muitos vêm de regiões de guerra civil. Muitos outros por esse 

mundo fora fogem às catástrofes naturais, à pobreza provocada pelos 
desiquilíbrios sociais, à fome, num mundo que não se organiza como casa 

comum, mas como concorrência de interesses. 

A ecologia – o cuidado pelo mundo – põe a descoberto todos os 
desiquilíbrios e atentados contra esta criação que Deus deu a todos os 

seres. Um deles é o ser humano,  
o mais responsável: pelos estragos e pelos avanços.      
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A nossa comunidade 
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR  

 
 

Outubro 2015  

01 Quinta - Oração à maneira de Taizé, Offenbach, 19:00 h na Igreja
  de S.Paulo 
02 Sexta – Filme e noite de informações sobre a Amazonia brasileira 

03 Sábado – Recitação do Terço as 18:30 h no Centro Comunitário -
  Offenbach 
03 Sábado – Noite de música brasileira a partir das 19:30 h 
04 domingo – Almoço com feijoada brasileira as 13:00  

06 Terça- Conselho Paroquia – Offenbach – 19:30 h 

08 Quinta – Assembléia da Vigararia (Dekanat) 19:30 h 

09 Sexta – Encontro dos Acólitos em Harheim às 18:30 h 

09 Sexta – Encontro sobre a Biblia  em Harheim às 20:00 h 

10 Sábado – Encontro de crianças em idade escolar ( 6 – 12 anos)  
             às 15:00 h, Offenbach 
10 Sábado – Recitação do Terço às 16:30 h com as crianças 

11 Domingo – Apresentação das crianças de Primeira Comunhão na  
            missa, Offenbach, às 15:00 h. Participação do grupo Nova         
           Terra 
17 Sábado – Encontro de Acólitos às 16:30 h – Offenbach 

17 Sábado – Recitação do Terço às 18:30 h 

18 Domingo – Encontro de todas as crianças em idade escolar (6-12 
  anos), as 10:30 h em Harheim 

19-23 – Encontro Pastoral em Brescia 
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24 Sábado – Recitação do Terço às 18:00 h 

 25 Domingo – Passeio da Comunidade ao Luxemburgo 

31 Sábado – Recitação do Terço em Offenbach às 18:00 h 

31 Sábado – Encontro dos jovens crismados às 18:30 h em Harheim 

Domingo 25.10.: Passeio comunitário ao Luxemburgo 
 
Vamos realizar mais um passeio comunitário. Desta vez ao 
Luxemburgo. Um primeiro anúncio nas eucaristias domincais 
despertou um enorme interesse. Tivemos que alargar para um 
autocarro de 80 lugares. E está praticamente cheio. Aceitam-se 
inscrições só para uma lista de espera! 

Fim de semana brasileiro  
No âmbito da Semana Intercultural,  e mostrando a nossa realidade 
feita de diversidade de povos na unidade da fé e da língua 
portuguesa, a nossa comunidade propõe um fim de semana 
brasileiro, nos dias 2, 3 e 4 de Outubro, em Offenbach.  
Sexta, 02.10.,  20:00 h: serão de informação com um filme sobre os 
povo indígenas da Amazónia  
Sábado, 03.10., a partir das 19:30 h: noite com caraoke e música 
ao vivo com o cantor “Tavinho Tavares”. Petiscos brasileiros 
Domingo. 04.10., ás 13:00 h: almoço com feijoada brasileira ! 
 

Catequese / preparação para a primeira comunhão 
 
Em Offenbach, a preparação decorre semanalmente, de setembro 
2015 a finais de maio 2016, às quartas-feiras, às 16:00 h. 
 
Além disso, aos primeiros sábados de cada mês, continuaremos 
com o encontro de crianças em idade escolar (7-12 anos). 
Próximo encontro: sábado, 10.10., às 15 h em Offenbach (porque o 
primeiro sábado do mês é feriado!) 
 
Em Harheim, temos encontro de crianças em idade escolar (7-12 
anos aos terceiros domingos do mês, antes da missa de Harheim, no 
salão paroquial de Harheim. 
Próximo encontro: Domingo, 18.10., às 10:30 h 
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Pessoas  

e factos 

 
 
* Baptismos 
Foram baptizados na nossa 
comunidade: 
 - Yara Sofia Abreu da Silva, 
filha de Tatiana Carina Abreu dos 
Santos e de Tiago André Neto da 
Silva. A 06.09.2015 em 
Offenbach; 
- Rui Neto Plaumann, filho de 
Claudia Gomes Neto e manfre 
Plaumann, a 19.09. em 
Offenbach. 
A nossa comunidade dá as boas-
vindas a estes novos membros e 
alegra-se com  as suas famílias 
 
*  Dr. Udo Bentz é o novo bispo 
auxiliar da nossa Diocese de 
Mainz. Foi ordenado no passado 
dia 20.09. na Cateral de Mainz. 
Era reitor do Seminário 

Diocesano, funções que continua 
a exercer.  

 
Alegramo-nos com ele e pedimos 
para ele a bênção de Deus! 
 
` Pfr Zygmund Dulewic 
despediu-se das comunidades de 
Ober-Eschbach e Nieder-
Eschbach, no passado dia 27.09.  
Desejamos-lhe as maiores 
felicidades e muita saúde para 
uma nova fase da sua vida, ao 
mesmo tempo que agradecemos 
toda a colaboração e amizade 
entre as duas comunidades. Novo 
Pároco de Ober-Eschbach será o 
Padre Göttle (de Ober-
Erlenbach). 

 

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   
*   Pfr. Sohns – Pároco -  Offenbach -  069 800713 11 
*   Padre Carlos Figueiredo – 0176 72937486  (novo!)  
*    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. 
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Tarefas do Conselho paroquial 
 
No póximo mês de novembro vamos realizar na nossa comunidade eleições 
para o conselho paroquial. O conselho paroquial, em Offenbach, (que é 
eleito)  e as comissões ou mordomos têm um papel importante na animação 
da comunidade. 
No Conselho Paroquial, pároco e leigos tem de informar-se sobre tudo o 
que diz respeito à vida da paróquia, aconselhar-se mutuamente e tomar 
decisões em conjunto. 
 
O Conselho Paroquial tem como tarefas especificas: 
 
1. Despertar a consciência para o serviço catequético, litúrgico e sócio - 
caritativo na Comunidade. Procurar encontrar colaboradores e 
colaboradoras para estes serviços (... ) 
2. Estimular e coordenar as diferentes actividades das associações e 
grupos na paróquia, no respeito pela sua autonomia. 
3. Colaborar na preservação da herança espiritual e cultural de cada povo, 
ajudando ä integração na Alemanha e participando com um sentido cristão 
da responsabilidade no melhoramento da situação social, sócio - política c 
cultural dos cristãos estrangeiros e suas famílias. 
4. Despertar o sentido da responsabilidade da Comunidade para a 
dimensão mundial das tarefas da Igreja e apoiar os obras que a elas se 
dedicam. 
5. Estar atento às transformações sociais e aos problemas do dia - a - dia 
no meio em que a Comunidade está inserida e tomar as medidas que achar 
necessárias. 
6. Informar regularmente, por oral ou por escrito, sobre a vida da 
Comunidade, sobre as suas tarefas e problemas. 0 Conselho Paroquial 
procura manter o contacto com todos os membros da Comunidade. 
7. Procurar o contacto com as comunidades de língua alemã e com 
outras comunidade de língua materna, procurando a cooperação nos 
grupos de paróquias e na vigararia ("Dekanat"). 
8. Representar os católicos da Comunidade e defender publicamente os 
seus interesses. 
9. Procurar e apoiar a cooperação ecuménica em todos os campos da 
pastoral. 
10. Informar a Cúria Diocesana, no caso de uma mudança de pároco, 
sobre a situação e as necessidades particulares da Comunidade. Este 
relatório pode ser completado através de conversas pessoais. 
11. Eleger um elemento do Conselho Paroquial para delegado ao Conselho 
de Estrangeiros da Diocese de Mainz. 
12. Enviar um delegado ao Conselho de vigararia ("Dekanat"). 
 
 ( dos Estatutos para os Conselhos paroquiais da Diocese de Mainz) 
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Ecologia: a preocupação com a nossa “casa 
comum”... 

 
“O cuidado da casa comum” – é o subtítulo da “Laudato Si”, a 
encíclica que o o papa Francisco publicou no Pentecostes deste 
ano, e que a opinião pública internacional recebeu tão 
positivamente. De facto, as preocupações com o meio ambiente, 
com o clima, com o equilíbrio ecológico, com a biodiversidade, 
com as condições de um desenvolvimento sustentável ocupam e 
preocupam cada vez mais os responsáveis dos povos e muitos 
cidadãos.  Em finais deste ano,   terá lugar em Paris (mais) uma 
cimeira internacional sobre o clima, e a encíclica deve ser vista 
como o contributo da Igreja para a discussão dos temas em 
agenda. 
 
“Laudato si” faz em primeiro lugar uma lista dos problemas que 
nos afectam. Toda a preocupação de mudança deve começar 
pela tomada de consciência da gravidade dos problemas, 
segundo o método do “ver – julgar – agir”. O Papa enumera 
alguns desses grandes problemas: - a poluição, no ar, na terra, 
na água, provocada por toda a espécie de lixo (caseiro e 
sobretudo industrial); o aquecimento global, com as suas 
consequências imprevisíveis; a escassez e o desperdício de 
recursos naturais, como por exemplo da água potável; os 
atentados contra a bio-diversidade; a degradação da qualidade 
de vida humana (entendendo que o ser humano é também, e 
antes de mais, criatura no meio das criaturas), constatando que 
são sempre os mais pobres, os mais fracos, quem mais sofre 
com os desiquilíbrios ecológicos.  A pobreza é também um 
problema ecológico.  
O balanço da encíclica sobre a evolução da nossa civilização 
dita moderna e “avançada” é categórica: “Estas situações 
provocam os gemidos da irmã terra, que se unem aos gemidos 
dos abandonados do mundo, com um lamento que reclama de 
nós outro rumo. Nunca maltratámos e ferimos a nossa casa 
comum como nos últimos dois séculos.” (Laudato Si, 53) 
 
A situação exige um outro rumo 
Uma reflexão cristã dos problemas não pode deixar de referir-se 
à Bíblia, à tradição judaico-cristã e à sua visão do mundo. O 
mundo – e nele, o próprio ser humano - é para nós “criação” de 
Deus, dom que nos é confiado, e no qual descobrimos a Sua 
presença. Se o ser humano foi  

 
 

  



Comunidade Cristã  Outubro  2015 

criado à Sua imagem, os traços de Deus estão presentes em 
todas e cada uma das suas criaturas, e só o Universo mostra 
a grandeza de Deus. O Ser humano não é proprietário, mas 
sim zelador e encarregado da criação.    E todos os bens da 
criação são destinados a todos. “ A terra é uma herança 
comum” (LS 93) 
A encíclica denuncia um paradigma “homogéneo e 
unidimensional” de desenvolvimento em que o ser humano se 
compreende como sujeito que com a sua técnica pode 
dominar e possuir o objecto. A encíclica chama-lhe “paradigma 
tecnocrático” (LS 108). Atrás deste paradigma  está uma visão 
cultural deformada de um “antropocentrismo”, isto é o colocar 
o ser humano no centro da criação e tudo sujeito a ele e aos 
seus interesses. O ser humano também é dom de Deus a si 
mesmo, e as relações do ser humano com a natureza e uns 
com os outros devem fazer parte da mesmo equilíbrio. 
 
Algumas perspectivas para uma nova espiritualidade. 
 
A encíclia propõe depois, na terceira parte (“agir”), pontos 
importantes para uma “ecologia integral” (LS 137): 
- a ecologia e a sociedade têm de ser vistas em conjunto. Uma 
sociedade que têm problemas ecológicos ou que os provoca é 
uma sociedade em crise. E as crises ecológicas provocam 
desiquilíbrios sociais (a começar pelos mais pobres!). 
Necessitamos de uma “ecologia social”, “cultural” e também de 
uma “ecologia da vida  quotidiana”; 
- Ecologia é uma questão de justiça. Seremos injustos com as 
gerações que virão depois de nós, se lhe deixamos um mundo 
contaminado, sem condições de vida, empobrecido na sua 
biodiversidade e recursos; 
- Os Estados e as empresas devem ser mais transparentes 
nas suas decisões e empreendimentos, pondo a claro os seus 
custos ecológicos ou sociais; 
- Num mundo global, há que pensar a nível mundial, e não 
nacional-egoísta: a política tem esta responsabilidade 
- As religiões têm um contributo importante a dar para um 
“clima” de diálogo e na conversão e educação ecológica; 
- Cada cidadão, todos nós somos desafiados a viver num novo 
estilo de vida, numa atitude de  “conversão ecológica”, que se 
fará sentir em pressão sobre os responsáveis políticos dos 
povos: Viver á maneira de Francisco de Assis, em sintonia 
com a criação e em fraternidade universal.                                                  
jn    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laudato Si 
 

Os problemas 
ecológicos 

da nossa 
“casa comum” 
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À procura da Palavra 

COMO IRMÃOS 

Como é que se pode comprar ou vender o céu, o calor da terra? 
Essa ideia nos parece estranha.  
Se não possuímos o frescor do ar e o brilho da água,  
como é possível comprá-los?  
Cada pedaço desta terra é sagrada para meu povo.  
Cada ramo brilhante de um pinheiro,  
cada punhado de areia das praias,  
a penumbra da floresta densa,  
cada clareira e inseto a zumbir são sagrados  
na memória e experiência de meu povo.  
 
A seiva que percorre o corpo das arvores  
carrega consigo as lembranças do homem vermelho..  
Somos parte da terra e ela faz parte de nós.  
As flores perfumadas são nossas irmãs;  
o cervo, o cavalo, a grande águia, são nossos irmãos.  
Os picos rochosos, os sulcos úmidos nas campinas,  
o calor do potro,  
e o homem - todos pertencem a mesma família. 
 
Os rios são nossos irmãos e saciam nossa sede.  
Os rios carregam nossas canoas  
e alimentam nossas crianças.  
Se lhes vendermos nossa terra,  
vocês devem lembrar e ensinar a seus filhos  
que os rios são nossos irmãos e seus também.  
E, portanto, vocês devem dar aos rios a bondade  
que dedicariam a qualquer irmão. 
O ar é precioso para o homem vermelho  
pois todas as coisas compartilham o mesmo sopro. 
Portanto, vamos meditar  
sobre sua oferta de comprar nossa terra.  
Se decidirmos aceitar, imporei uma condição,  
o homem branco deve tratar os animais  
dessa terra como irmãos. 

             
Resposta do chefe indiano Seattle ao presidente americano que se propunha 
comprar-lhe uma parte das terras dos índios (1854) 
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Sociedade              

Cidadania 

Um mundo com mais de 60 milhões de refugiados...   

A chegada à Europa e, de modo especial à Alemanha, de algumas 
centenas de milhares de refugiados (calcula-se que andará pelos 800 mil, 
se não mesmo um milhão,  o número total para este ano de 2015) levanta 
preocupações e suscita interrogações a muita gente. Um tal número de 
refugiados, vindos de países com culturas totalmente diferentes e 
traumatizados por guerras e situações de miséria de todo o tipo, não pode 
deixar de provocar problemas e gerar conflitos e tensões. Acolher não pode 
ser só partilhar os sorrisos de boas vindas (com que a Alemanha 
surpreendeu o mundo!). Acolher é providenciar alojamento digno e 
alimentação e roupa para todos. Mas é mais: acolher é ajudá-los a 
encontrar novas perspectivas de vida, devolver o futuro a toda essa gente, 
um futuro em segurança e digno, qualquer que ele seja e onde quer que 
seja. 

A direita e os grupos racistas, que os há por toda a Europa, não tardarão a 
levantar a bandeira do pânico e do nacionalismo demagógico. Por isso, é 
importante deixarmo-nos conduzir pela solidariedade, de todas as formas. 

E a situação convida-nos a não esquecer que o que vivemos aqui na 
Alemanha é apenas uma imagem em ponto pequeno do que se vive por 
todo o mundo. Países mais pobres acolhem muitos mais refugiados. E há 
60 milhões de refugiados em  todo o mundo, como se pode ver na seguinte 
tabela: 

Países de origem de refugiados Países  fora da Europa que 

recebem refugiados 

 

Síria 4 088 099 Turquia 1 938 999 

Afeganistão 2 593 368 Pasquistão 1 505 525 

Somália 1 106 068 Líbano 1 113 941 

Sudão    665 594 Irão    982 027 

Sudão do Sul    616 210 Etiópia    659 524 

Republica do Congo    516 770 Jordânia    629 266 

Myanmar    479 001 Quenia    551 352 

Rep Central-africana    412 041 Chade    452 897 

Iraque    369 904 Uganda    385 513 

Eritreia    363 077 China    301 052 
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“Laudato Si”                              2 
a Igreja envolve-se na defesa do ambiente 

 Uma escolha de textos da encíclica do Papa Francisco 
 

 
O papa Francisco escolheu um nome que o “compromete”: na História da Igreja 
Francisco de Assis é o grande representante de uma espiritualidade que nos liga à 
criação, a todas as criaturas de Deus, à natureza. Com esta encíclica, o Papa 
Francisco entra nesta espiritualidade “franciscana”. O próprio nome da Encíclica 
(“Ludato Si”) é tirado do famoso cântico das criaturas do Santo de Assis. Neste mês, 
que se inicia com a celebração da festa de S. Francisco de Assis (4 de Outubro), 
apresentamos os números da  encíclica referentes a este grande santo. 

 
Não quero prosseguir esta encíclica sem invocar um modelo belo e 
motivador. Tomei o seu nome por guia e inspiração, no momento da minha 
eleição para Bispo de Roma. Acho que Francisco é o exemplo por excelência 
do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral, vivida com alegria 
e autenticidade. É o santo padroeiro de todos os que estudam e trabalham 
no campo da ecologia, amado também por muitos que não são cristãos. 
Manifestou uma atenção particular pela criação de Deus e pelos mais 
pobres e abandonados. Amava e era amado pela sua alegria, a sua 
dedicação generosa, o seu coração universal. Era um místico e um 
peregrino que vivia com simplicidade e numa maravilhosa harmonia com 
Deus, com os outros, com a natureza e consigo mesmo. Nele se nota até 
que ponto são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com 
os pobres, o empenhamento na sociedade e a paz interior. (10) 
 
O seu testemunho mostra-nos também que uma ecologia integral requer 
abertura para categorias que transcendem a linguagem das ciências exactas 
ou da biologia e nos põem em contacto com a essência do ser humano. Tal 
como acontece a uma pessoa quando se enamora por outra, a reacção de 
Francisco, sempre que olhava o sol, a lua ou os minúsculos animais, era 
cantar, envolvendo no seu louvor todas as outras criaturas. Entrava em 
comunicação com toda a criação, chegando mesmo a pregar às flores 
«convidando-as a louvar o Senhor, como se gozassem do dom da razão». 
A sua reacção ultrapassava de longe uma mera avaliação intelectual ou um  
humanas dizem respeito e têm impacto sobre todos nós.  
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cálculo económico, porque, para ele, qualquer criatura era uma irmã, unida 
a ele por laços de carinho. Por isso, sentia-se chamado a cuidar de tudo o 
que existe. São Boaventura, seu discípulo, contava que ele, «enchendo-se 
da maior ternura ao considerar a origem comum de todas as coisas, dava a 
todas as criaturas – por mais desprezíveis que parecessem – o doce nome 
de irmãos e irmãs». Esta convicção não pode ser desvalorizada como 
romantismo irracional, pois influi nas opções que determinam o nosso 
comportamento. Se nos aproximarmos da natureza e do meio ambiente 
sem esta abertura para a admiração e o encanto, se deixarmos de falar a 
língua da fraternidade e da beleza na nossa relação com o mundo, então as 
nossas atitudes serão as do dominador, do consumidor ou de um mero 

explorador dos recursos 
naturais, incapaz de pôr um 
limite aos seus interesses 
imediatos. Pelo contrário, se 
nos sentirmos intimamente 
unidos a tudo o que existe, 
então brotarão de modo 
espontâneo a sobriedade e 
a solicitude. A pobreza e a 
austeridade de São 
Francisco não eram 

simplesmente um ascetismo exterior, mas algo de mais radical: uma 
renúncia a fazer da realidade um mero objecto de uso e domínio. (11)  
 
Por outro lado, São Francisco, fiel à Sagrada Escritura, propõe-nos 
reconhecer a natureza como um livro esplêndido onde Deus nos fala e 
transmite algo da sua beleza e bondade: «Na grandeza e na beleza das 
criaturas, contempla-se, por analogia, o seu Criador» (Sab 13, 5) e «o que é 
invisível n’Ele – o seu eterno poder e divindade – tornou-se visível à 
inteligência, desde a criação do mundo, nas suas obras» (Rm 1, 20). Por 
isso, Francisco pedia que, no convento, se deixasse sempre uma parte do 
horto por cultivar para aí crescerem as ervas silvestres, a fim de que, quem 
as admirasse, pudesse elevar o seu pensamento a Deus, autor de tanta 
beleza.  O mundo é algo mais do que um problema a resolver; é um 
mistério gozoso que contemplamos na alegria e no louvor. (12) 
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Sabores    

& saberes 
Arroz de carne 
malandrinho 
 

 
 
300 gr. de carne de porco, 
2 cebolas, 
3 dentes de alho, 
sal, pimenta, louro, salsa 
200 ml de polpa de tomate  
4 c.d.s. de azeite,  
1/2 pimento, 1 cenoura,  
150 ml de vinho branco,  
2 chávenas de arroz,  
água q. b. 
 
Refoga-se a cebola com o alho 
e o louro. Depois junta-se a 
carne cortada e fritar durante 
 5 min. Junta-se a cenoura e o 
pimento aos quadrados e 
refoga mais 5 min. Depois 
junta-se o vinho e coze 
durante 15 min. 
Juntar entao o arroz lavado e o 
tomate, a salsa e 4 chávenas 
de água, temperar com sal. 
Tapar e deixar cozer tendo o 
cuidado de nao deixar secar. 
 

PORTUGAL: 
Eleições a 4 de Outubro 
 
As portuguesas e portugueses 
vão eleger um novo parlamento e 
consequentemente um novo 
governo, neste primeiro domingo 
de Outubro.  
Os dois grandes partidos – 
PSD/CDS (coligação PAF) e PS – 
são, como estamos habituados, 
os dois concorrentes no terreno, a 
disputar uma maioria que lhes 
permitirá formar governo. 
Infelizmente, o voto dos 
emigrantes, para as legislativas 
só possível como voto por carta, 
não tem grande peso. O círculo 
eleitoral da Europa apenas pode 
eleger 2 deputados... Numa 
Europa por onde andam 
espalhados mais de um milhão de 
portugueses... é pouco! Muito 
pouco! 
Mas será que os emigrantes dão 
valor a este pouco, para depois 
poder exigir mais?! Qual é a 
percentagem de recenseados? E 
dos recenseados, quantos votam 
realmente?!                               jn    

Patrocínios 
 
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. 
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rir  

faz bem 

Escolha? 
Adão e Eva passeam pelo Paraíso. 
E a Eva perguntou a Adão: 
- Adão, tu amas-me? 
Resmunga Adão: 
- E eu tenho outra escolha? 

Advogados... 
Um senhor  chega ao pé de  um 
amigo advogado e diz:  
- Quanto me levas para me 
responder a duas perguntas? 
- Quinhentos euros! Qual é a 
segunda pergunta?... 

Solução 
Num centro comercial, um 
homem aproxima-se duma 
mulher atraente e diz:  
- Peço desculpa, perdi a minha 
mulher. 
Ao que a mulher responde:  
- Mas, como é eu posso ajudar? 
- Poderiamos falar um bocado. 
Cada vez que falo com uma outra 
mulher, a minha aparece de 
imediato. 

Troca 
Numa esquadra da Polícia entra 
um indivíduo muito aflito e pede 
para falar ao chefe. Quando este 

aparece, aquele diz-lhe, muito 
assustado: 
- Senhor chefe, esta madrugada 
entrou um ladrão em minha casa, 
eram três horas da manhã… 
- E levou alguma coisa?  
- Se levou… O homem está no 
hospital! A minha mulher julgou 
que era eu que vinha dos copos! 

Palestra 
Um homem, com andar meio 
cambaleante, é parado pela policia 
às quatro da manhâ que lhe 
pergunta para onde ia. 
- Vou ouvir uma palestra sobre os 
efeitos do álcool e das drogas no 
corpo humano.O policia pergunta: -A 
sério? E quem vai dar uma palestra a 
esta hora da madrugada?  
E ele diz: - Minha mulher... 

 

Pão fresco 
Uma garota, a irmã mais velha e a 
mãe estavam a rezar o Pai-nosso. 
Quando chega a parte do “Pão nosso 
de cada dia”, a miúda vira-se para a 
mãe: - Ó mãe, não era melhor 
pedirmos logo o pão para uma 
semana inteira? E a irmã mais velha 
responde: - Cala-te, pateta, pede-se 
todos os dias que é para ser sempre 
fresco e mole! 
 

Aforismo do mês: 

 
O diabo ajuda a fazer, mas 
não ajuda a esconder! 

 

http://www.anedotadodia.net/anedotas/profissoes/policia-mentiroso
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“O urgente desafio de proteger a nossa casa comum  
inclui a preocupação de unir toda a família humana  

na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, 
pois sabemos que as coisas podem mudar.  

 
O Criador não nos abandona,  

nunca recua no seu projecto de amor,  
nem Se arrepende de nos ter criado.  

 
A humanidade  

possui ainda a capacidade  
de colaborar  

na construção da nossa casa comum.” 
 

Papa Francisco 
Encíclica Laudato Si, nº 13 
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