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Aniversários
em Maio
2 Ingrid Suliman Grudzinski
2 Julia Ribeiro Scherer
3 Giulia Garla Suppion
3 Welliton José Murbach
4 Maria Carolina Scucuglia
5 Guilherme Palazzi
6 Henrique Riekstin Accioli
7 Sylvia P. L. Kaminsky
9 Renata Bina Possatto
9 Tarcisio de Almeida Junior
11 Gabriela Casa Grande
11 Noah Scheer
12 Paulo Sergio D. Lugão
12 Dalzira de Carvalho
13 Inaie Semmelmann
13 Valmir Sanchez Moreno
13 Gerda Dai Berthi
13 Clesio Martinez Correa
13 Henrique Hingst
14 Ricardo de Oliveira
14 Isabella Eidt Carvalho
15 Guilherme Udo M. Vieira
16 Pedro Erbert
17 Eliane Schrötke Goulart
20 Marileide O. Tavares
20 Matilde G. Langes
20 Isabella de Jesus Soeiro
21 Klaus Haacke Suppion
21 José Carlos Vieira
21 Tatjana Kasper
21 Natalia G. Gazola
22 Werner Pichol
23 Simone Escher
23 Julia Howaldt Ramcke
23 Edmund Ariel T. Sosa
23 Giovanna Maria Oliveira
24 Ricardo Haacke Suppion
24 Osvaldo José Ceccato
24 Fabiana Ricciardi Sosa
25 Klaus Nemeth di Cunto
26 Lothar Schlagenhaufer
27 Eliane de A. Wachtler
29 Manfredo C. Kretzschmar
29 Vinicius B. S. Soeiro
29 Albertino Felipe Brust
30 Marlon Adair Scherer
30 Tiago Rafael dos Passos
30 Melissa V. de Carvalho
31 Giullia Cambarotto Hilario
31 Maira F. T. Schwantes
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TEMA DA IECLB 2022: Amar a Deus e as pessoas.
LEMA BÍBLICO: “Não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas
de fato e de verdade” (1 João 3.18).

MEDITAÇÃO
Nossos templos luteranos de
maneira geral tem no altar uma cruz
vazia! Ela sinaliza uma confissão de
fé
muito
importante:
Cristo
ressuscitou, e nós também o
seremos à semelhança dele! Isso
é dádiva de Deus e expressão do
seu amor.
Desde os primórdios da igreja
cristã, Jesus foi proclamado como o
Ressurreto. Tal foi a importância
dada à mensagem da vitória Dele
sobre a morte, que o apóstolo Paulo
assim afirmou em 1ª Coríntios 15. 14-21: “Se Cristo não foi ressuscitado,
nós não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer. E mais
ainda: nesse caso estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos
que ele ressuscitou Cristo. Mas, se é verdade que os mortos não são
ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque, se os mortos
não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E, se Cristo
não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam
perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram
crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para
esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a
verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que
estão mortos também serão ressuscitados. Porque, assim como por meio
de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a
ressurreição”.
Lindo texto, não é mesmo?!
O que vem depois da morte? A ressurreição!!!
A ressurreição de Cristo é o modelo de nossa ressurreição. Assim como
ele vence a morte e é chamado à vida nova, também acontecerá com todos
aqueles e aquelas que são dele.
Saber e confiar nisso, então, nos liberta da preocupação com a vida após
a morte e nos chama, impulsiona e mobiliza para o serviço de amor na
sociedade. Para o testemunho público da fé! Para uma fé conectada com o
mundo e suas dores. “O alvo da ética não é o céu, e, sim, a terra”, já dizia
Lutero.
O Ressurreto segue criando espaços de vida no mundo em que vivemos.
Sigamos unidos a Ele, atuando em cooperação. A Seara é grande. Amém.

TRÍDUO PASCAL

Centro Social - Feijoada CSHH

Após dois anos, voltamos a celebrar o Tríduo Pascal novamente. Motivo de emoção e de alegria!
O Tríduo Pascal é uma celebração que tem 03 momentos. O seu início se dá na Quinta-Feira da Paixão, passa pela Sexta-Feira e tem o seu término no Domingo de Páscoa. Nele, recordamos o lava-pés e a
última Ceia de Jesus com os seus discípulos, a sua Crucificação e morte, bem como a sua ressurreição.
Antes do término da celebração do Tríduo, no Domingo de Páscoa, a Comunidade reuniu-se no salão
para um café comunitário. Alegria, convivência eFormação
comunhão foram
os ingredientes
principais que estivecristã
continuada
ram presentes naquele momento. Logo após, ela reuniu-se no templo para alegremente e com muito fervor aclamar o Evangelho da Ressurreição: “Aleluia, Aleluia, Aleluia, Jesus Ressuscitou!”
A Páscoa de Jesus Cristo é motivo de alegria e de testemunho para todos e todas nós, pois Jesus verdadeiramente venceu a morte no Domingo de Páscoa, para que também nós, pessoas crentes, a vençamos com fé e a testemunhemos em palavra e ação, por amor.

Aulas de alemão

CULTOS PRESENCIAIS
01 de maio, às 10h (Domingo).
08 de maio, às 10h (Domingo).
15 de maio,Congresso
às 10h (Domingo).
nacional

de jovens

22 de maio, às 10h (Domingo).
25 de maio, às 14h30 (Quarta-feira)
29 de maio, às 10h (Domingo).

CALENDÁRIO DIGITAL

Casamentos e sepultamentos em junho

Um calendário digital com todo o cronograma da Paróquia e do CSHH está disponível no link que segue: https://cshh.org.br/agendacshheabcd

OFÍCIOS
Falecimento: Luis Alfredo Seixas, faleceu aos 82 anos, no dia 23 de abril. Foi sepultado no dia 24, às
14h15. Nos solidarizamos com a família enlutada.

