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A FELICIDADE É AMOR
(Hermann Hesse)
Quanto mais envelhecia, quanto mais insípidas me pareciam
as pequenas satisfações que a vida me dava, tanto mais claramente compreendia
onde eu deveria procurar a fonte das alegrias da vida.
Aprendi que ser amado não é nada, enquanto amar é tudo (...).
O dinheiro não era nada, o poder não era nada. Vi tanta gente que tinha dinheiro
e poder, e mesmo assim era infeliz.
A beleza não era nada. Vi homens e mulheres belos, infelizes, apesar de sua beleza.
Também a saúde não contava tanto assim. Cada um tem a saúde que sente.
Havia doentes cheios de vontade de viver e havia sadios
que definhavam angustiados pelo medo de sofrer.
A felicidade é amor, só isto.
Feliz é quem sabe amar. Feliz é quem pode amar muito.
Mas amar e desejar não é a mesma coisa.
O amor é o desejo que atingiu a sabedoria.
O amor não quer possuir.
O amor quer somente amar.

Ofícios de Novembro/
Dezembro 2010
Batismos:
• Bianca Franz Boldt
• Natalia Franz Boldt
• Sofia Fagundes Caccavale
• Leticia de Lima Schwarzbach
• Bernardo Rafael Nestlehner Graetz
• Luana Pimenta Möbus
• Lara Pimenta Möbus
• Melissa Alves Escudeiro
• Arthur Moraes Cimino Negrão
• Anaïs Lien Buser
• Aila Liv Buser
Benção Matrimonial:
• Fabio Carvalho dos Santos e
Samantha Lourenço Tome
Sepultamentos:
• Rudolf Richard Eberhard Theuer (82
anos)
• Celso Ernani Hemb Filho (53 anos)
• Luize Küster Jaschke (90 anos)
• Maria Emilia da Cunha Amélia Renda
(95 anos)
• Friedrich Loeben (88 anos)

Telefones dos Pastores
P. Hermann		9166-1924
P. Roberto		8300-5344
P. Jörn		5184-0618

LEMA DO ANO

Não deixem que o mal
vença vocês, mas vençam
o mal com o bem.
Romanos 12,21
Em seu romance ‘Les Miserables’, Victor
Hugo fala de um homem que acaba na
prisão por ter roubado um pão. Ao sair,
Jean Valjean, ex-presidiário, tem poucas
chances para se reintegrar à sociedade. Não consegue mais ser honesto
e educado. De um bispo, que o havia
acolhido, rouba os talheres de prata. Ao
ser preso pela polícia, a sua condenação é automática. Na acareação com
o bispo as coisas se sucedem de forma
bem diferente. O bispo se dirige a Jean
Valjean na presença do policial: ”Eu não
só lhe dei o faqueiro de prata, também
os dois castiçais. Você os esqueceu.” Com
estas palavras ele entrega ao homem
que o havia roubado, os dois castiçais.
Jean Valjean está livre e acaba ricamente
presenteado.
Um gesto assim é difícil, quem consegue
realizá-lo desenvolve imunidade diante
dos esforços do mal e passa a dar espaço
aos suaves e serenos traços do bem.

Ensino Confirmatório
na Igreja da Paz 2011
Estamos convidando principalmente os
jovens nascidos nos anos de 1997/1998.
Encontros mensais aos sábados!

Jahreslosung

Lass dich nicht vom Bösen
überwinden, sondern
überwinde das Böse mit
dem Guten. Römer 12,21

In seinem Roman “Les Miserables” beschreibt Victor Hugo, wie ein Mann im Gefängnis kommt, weil er Brot gestohlen hat.
Als dieser Mann, Jean Valjean, entlassen
wird, hat er als Ex-Häftling in der Gesellschaft keine Chance mehr. Er schafft es
nicht ehrlich und anständig zu bleiben.
Einem Bischof, der ihn bei sich aufnimmt,
stiehlt er das Silberbesteck. Als er von der
Polizei gefasst wird, ist seine Verurteilung
schon beschlossenen Sache. Bei der Gegenüberstellung mit dem Bischof kommt
es aber ganz anders. Der Bischof sieht ihn
an und sagt vor den Polizisten zu Jean
Valjean: “Ich habe dir doch nich nur das
Silberbesteck geschenkt, sondern auch die
silbernen Kerzenleuchter. Die hast du vergessen.” Und mit diesen Worten überreicht
er dem Mann, der ihn bestohlen hat, zwei
silberne Leuchter. Jean Valjean ist frei und
dazu noch reich beschenkt.
So etwas zu tun ist schwer, aber wem es
gelingt, von dem wird die Anstrengung des
Bösen abfallen und Raum schaffen für die
weichen und entspannten Züge des Guten.

Entre em contato com a nossa secretaria
pelo telefone (11) 5181-7966 ou
envie um e-mail: sec.igrejadapaz@uol.com.br

As inscrições
já estão abertas!

Konfirmandenkurs
in der Friedenskirche
2011
Eingeladen zum Konfirmandenkurs sind die
Jugendlichen der Jahrgänge 1997 und 1998.

Einschreibungen ab sofort im Sekretariat.
Tel: (11) 5181-7966 oder
sec.igrejadapaz@uol.com.br

Agenda dos Cultos de Janeiro
Dia
2

9

16

23

30

Igreja da Paz

(*) culto com Santa Ceia

Idioma

Horário

Celebrante

Tema/Participação

Alemão

9h(*)

P. Jörn

Lukas 2, 41 – 52 Das Drama des begabten Kindes

Português

10h30(*)

P. Roberto

Jeremias 31,7-14 Vamos dançar e se alegrar

Alemão

9h

P. Jörn

Matthäus 2, 1-12 Es steht in den Sternen

Português

10h30

P. Roberto/Seick

Mateus 3,13-17 Nosso batismo

Alemão

9h(*)

P. Wofgang

Português

10h30(*)

P. Hermann

João 2,1-11 Da água para o vinho!

Alemão

9h

P. Jörn

2. Könige 5, 1-19 Über sieben Brücken musst du gehen

Português

10h30

P. Roberto

Mateus 4,12-23 - Pescar gente!

Alemão

9h

P. Jörn

Matthäus 14, 22-33 Angst vor der eigenen Courage

Português

10h30

P. Roberto

Marcos 4,35-41 O medo é um mau conselheiro

Beneficência Alemã
Dia

Idioma

Horário

Celebrante

9

Alemão

10h30

P. Jörn

23

Alemão

10h30

P. Jörn
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