Agenda dos Cultos de Julho
Idioma
9h(*)

Horário
P. Roberto

P. Jörn

Celebrante

Romanos 7,15-25. Pare, em nome da lei!

Matthäus 22, 1-14. Versäumte Einladungen

Tema/Participação

(*) culto com Santa Ceia

Alemão
10h30(*)

Alemão

Português

Alemão

Português

Alemão

10h30

9h

10h30

9h

10h30(*)

9h(*)

P. Hermann

P. Jörn

P. Hermann

P. Jörn

P. Hermann

P. Roberto
e P. Jörn
P. Jörn

Salmo 119,89-96. Algo que permanece para sempre!

Deuteronomium 7, 6-12. Der Wunsch etwas Besonderes zu sein.

Romanos 14,12-13+19. Cultura da Paz.
Johannes 1, 35-42. Anziehungskraft und Ausstrahlung:
Was fasziniert uns an anderen Menschen?
Evangelho de João 1,35-42. O que é que vocês estão procurando?

17

Horário
Português 12h

Dia Idioma

Rev. Glauco

Celebrante

Igreja Escandinava

Genesis 50, 15-21. Die Wende zum Guten

Encerramento da Semana da Alegria. Paz na Terra

Português

Não haverá culto em alemão
Português
10h30

Em ambos os cultos: participação do Coral Mensageiro da Paz

Português

Igreja da Paz
Dia
3

10
17
24
31

P. Jörn

Celebrante

Beneficência Alemã
Alemão 10h30

Horário

10

Alemão 10h30

Dia Idioma
24
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“...aí estará o coração de vocês.”
Mateus 6,21

O 33o Dia da Igreja (Deutscher Evangelischer Kirchentag) aconteceu de 1 a 5 de
junho em Dresden, na Alemanha. O evento,
realizado a cada dois anos, atraiu 120.000
pessoas, grande parte jovens. Além de assuntos teológicos, discutidos nos estudos
bíblicos ao início de cada dia, acontecem
debates com políticos, celebridades e representantes da vida pública. Em Dresden participaram, entre outros, o presidente da República Federativa da Alemanha, Christian
Wulf, e a chanceler Angela Merkel.

O que dá sentido para minha vida?
Qual a essência da minha fé?
A sociedade: Como podemos ser uma
sociedade solidária?
Como conseguimos uma boa convivência
entre as gerações?
Como podemos promover tolerância
e respeito entre os vários
grupos étnicos e religiosos?

O mundo:
Quais são as alternativas para
O lema deste ano – “...aí estará o coração o crescimento da economia?
de vocês.” – foi abordado em três comple- Força militar é um meio legítimo
e adequado para resolver conflitos?
xos temáticos:
Como podemos adiantar energias
A fé: Por que bate o meu coração?
Dinheiro? Felicidade? Deus?
alternativas e sustentáveis?
O que é minha paixão?
Esses assuntos e outros foram discutidos em
mais de 2.200 eventos, espalhados em diversos espaços da cidade de Dresden, elogiada
principalmente pela hospitalidade de seus
moradores: 12 mil famílias hospedaram visitantes durante os cinco dias do encontro.
Jörn Foth, pastor

Da destruição ressuscita
a reconciliação

Ofícios
Batismos:
Nina Spogis
Taunay
l Barbara Puras de
Alencar Stockmann
l Lorenzo Gessner
Giardini
l Juliana Siebenkaess
de Azevedo Antunes
l Danillo da Silva
l Pietra de Arruda
Rocha
l Philipp Li Steilemann
l Tainá Wallis Schulze
l

Benção
Matrimonial:
l

Eduardo Soledade
Costa Perri e Agma
Braga da Silva

Bodas de Diamante
l

Franz Ferdinand
Schmidt e Vera
Bammann Schmidt

Sepultamentos:
Laura Freya Streger,
93 anos
l Wolfgang Ludwig
Obee, 89 anos
l Irma Clara Köhler,
101 anos
l Marina Pinto,
47 anos,
l Werner Mitteldorf,
88 anos
l Lieselotte Mahnke,
96 anos
l Marlene Elsa
Wolfrum, 73 anos
l Rodolfo Rodloff,
88 anos
l

Coventry, 1940: a força aérea alemã (Luftwaffe) bombardeou a
cidade de Coventry, na Inglaterra. Foi a maior incursão aérea sobre a
Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial. Além de muitos
mortos e prédios destruídos, a bela catedral da cidade foi arrasada.
Um dia depois do bombardeio, membros da congregação pegaram
duas traves do teto e prenderam uma à outra, e levaram para o lugar das ruínas onde antes estivera o altar. As duas traves formaram
uma cruz. Os paroquianos pintaram duas palavras numa tabuleta e
a colocaram ao pé da cruz: ‘Pai, perdoa’. E escreveram uma litania:
O ódio que divide e coloca nação contra nação, raça contra raça,
classe contra classe, Pai, perdoa (essa é apenas uma parte da prece).
Dresden, 1945: as forças Aliadas iniciam o bombardeio da cidade
alemã de Dresden, um dos maiores patrimônios culturais europeus.
A cidade não tinha nenhum alvo militar. A maioria dos 275 mil mortos eram mulheres e crianças. Como em Coventry, a maior igreja, a
Frauenkirche, foi arrasada.
Dresden e Coventry, duas cidades com um destino semelhante, inimigas na época da sua destruição, tornaram-se cidades gêmeas em
1959. Fizeram isso para que as crueldades da guerra não servissem
de desculpa para ódio, vingança ou intolerância.
Jörn Foth, pastor

... da wird auch dein Herz sein
Offizieller Song zum
33. Deutschen Evangelischen Kirchentag,
geschrieben von Bodo Wartke

Wofür stehst du ein? Was ist dir wirklich wichtig?
Und ich mein nicht nur ein bisschen. Nein, ich mein: so richtig.
Was schätzt du wert? Was geht dich am meisten an
von allen Schätzen, die man schätzen kann?
Ich gehe davon aus, was immer es auch sei,
wenn’s dir wirklich wichtig ist, bist du aus vollem Herzen mit dabei…
Es bleibt also zu klären: was für Schätze sind dir hold?...
Manch einer strebt nach Anerkennung, Einfluss, Ruhm und Macht.
Die Frage ist, ob dich das alles wirklich glücklich macht?
Macht es meistens nicht. Es zeigt sich immer wieder, wer
schon sehr viel davon hat, will trotzdem immer mehr
und versucht, möglichst alles zu erhaschen.
Doch das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen.
Worauf kommt es also an? Wofür lohnt es sich zu leben?
Wenn nicht nach Ruhm und Reichtum, wonach lohnt es sich zu streben?
Ich schlage mal was vor: Wie wär’s mit Werten wie
Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie?
Ich steh auch sehr auf das, was schon in der Bibel steht:
wie etwa Nächstenliebe, Mitgefühl und Solidarität…
Setzen wir für diese Schätze uns mit ganzem Herz ein!
Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein!
Dieser Satz mit „Herz“ und „Schatz“ bedeutet umgekehrt zugleich:
Der, der seinem Herzen folgt, wird wirklich reich.
Vielleicht nicht reich an Geld, dafür reich an Seligkeit,
Glück, Selbstzufriedenheit und Ausgeglichenheit…
Was uns wichtig ist, hat in unserem Herzen einen Platz.
Nicht umsonst nennen wir den Menschen, den wir lieben, unseren „Schatz“.
Mit ihm an deiner Seite lebt sich’s leichter als allein...
Da wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.
Es gibt kein Überleben der Menschheit ohne Frieden
zwischen den Nationen.
Es gibt keinen Frieden zwischen den Nationen ohne
Frieden zwischen den Religionen.
Und keinen Frieden unter den Religionen ohne
einen Dialog zwischen ihnen.

Concerto

Dia 3 de julho,
às 17 hs
Missa em Sol
Maior de
F. Schubert, com
coral e orquestra
da Sociedade PróMúsica Sacra de São
Paulo e coral CESP.
Regência:
maestro Vitor
Gabriel de Araújo
Abertura: Coral
Mensageiro da Paz
e Grupo Vocal
Coralina Feminis
Você
conhece o
Spielkreis?

Educadores experientes
acompanharão seus
filhos de 1 ano e meio
a 4 anos em um local
espaçoso e alegre com
brincadeiras, teatro,
música, histórias
e artesanato em
português e alemão.
Contatos com
Brigitte (9193-8129)
ou Susi (9656-1837).

