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Celebrante

2° Corintios 4, 6-10 A luz do conhecimento

Wozu brauchen wir Moral?

Romanos 1,16-17 –Natural x Espiritual

Kann man Glauben lernen?

João 1, 43-51 A dificil arte do Crer

Was ist Glück?

Marcos 1,4-11 – Jesus e o batismo

Hat das Leben einen Sinn?

Gálatas 4,4-7 – Jesus no tempo certo

Josua 1,1-9 Getrost und unverzagt

Tema/Participação

(*) culto com Santa Ceia
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Igreja Escandinava
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Beneficência Alemã
P. Jörn
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Arco em estado de tensão
Veio até nós uma história a respeito do velho apóstolo João, que gostava de brincar com seu
bicho de estimação. Certo dia um caçador foi visitá-lo. Ele ficou admirado ao perceber que João,
um homem tão respeitado na vila, gostava de brincar. Poderia fazer coisas tão mais importantes
enquanto perdia seu tempo com um mero bicho de estimação. Por isso, perguntou: “Por que você
dá atenção a este bicho inútil?” João olhou admirado. Por que não deveria brincar? Por que não
deveria gastar o seu tempo com um bichinho de estimação? Por que o caçador não o compreendia?
Interagiu perguntando o seguinte: “Por que o arco em sua mão não está tensionado?” – “Isto não
pode”, respondeu o caçador. “O arco perderia a sua força de impulsão, caso ficasse tensionado.
Ao tentar lançar uma flecha, deixaria de ter a devida força. Não atingiria o alvo desejado.”
João respondeu: “Caro jovem, da mesma forma como o seu
arco repousa, você também necessita não estar em estado
de tensão para recuperar as suas forças. Se eu não me permitir esses momentos de relaxamento com este meu animalzinho inútil, não terei forças para bancar as situações de
grande tensão. Não terei fôlego para fazer o que é necessário ao serem exigidas todas as minhas forças. Só assim poderei alcançar os meus objetivos e fazer aquilo que realmente importa.
Muitos tiram férias durante este mês, alguns ficam em casa, ainda
outros não interrompem o dia a dia normal e apreciam a relativa ‘calmaria’ da
cidade em janeiro.
A Igreja da Paz lhes deseja um período em que possam ‘soltar as cordas’: tempo para brincar com prazer e satisfação.
Jesus também costumava se recolher após momentos de grande esforço – se
‘ausentava’ para recompor suas forças. Ele sabia o quanto os seres humanos
necessitam desses momentos e por isso formulou as seguintes palavras: Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas
cargas, e eu lhes darei descanso. (Mateus 11,28)
Pastor Jörn Foth

Entspannung: erlaubt und erwünscht
Es wird erzählt, dass der alte Apostel Johannes gern mit seinem zahmen Rebhuhn
spielte. Eines Tages kam ein Jäger zu ihm. Er wunderte sich, dass Johannes, der doch
so ein angesehener Mann im Dorfe war, spielte. Er hätte doch in der Zeit viel Gutes
und Wichtigeres tun können, als sich mit einem Rebhuhn abzugeben. Deshalb fragte
er: ,,Warum vertust du deine Zeit mit Spielen? Warum wendest du deine
Aufmerksamkeit einem nutzlosen Tier zu?“ Johannes schaute ihn verwundert an.
Warum sollte er nicht spielen? Warum sollte er seine Zeit nicht mit einem Rebhuhn
verbringen? Warum verstand der Jäger ihn nicht? Er sagte deshalb zu ihm: ,,Weshalb
ist der Bogen in deiner Hand nicht gespannt?“ ,,Das darf man nicht“, gab der Jäger
zur Antwort. ,,Der Bogen würde seine Spannkraft verlieren, wenn er immer
gespannt wäre. Wenn ich einen Pfeil abschießen wollte, hätte er keine Kraft mehr.
Ich würde das anvisierte Ziel nicht treffen können.“
Johannes antwortete: Junger Mann, so wie du deinen Bogen immer wieder
entspannst, so musst du dich selbst auch immer wieder entspannen und erholen.
Wenn ich mich nicht entspanne und einfach spiele gerade mit einem scheinbar
nutzlosen Tier, dann habe ich keine Kraft mehr für eine große Anspannung. Dann fehlt
mir die Kraft, das zu tun, was notwendig ist und den ganzen Einsatz meiner Kräfte
fordert. Nur so kann ich meine Ziele erreichen und das tun, was wirklich wichtig ist.“
Viele Menschen machen Urlaub im Januar, manche nehmen sich nur frei
und bleiben zu Hause, wieder andere verbringen den Januar ganz normal, genießen
aber die ungewohnte Ruhe der Stadt zu dieser Zeit im Jahr, wo
es weniger Hektik und Verkehr gibt.
Die Friedenskirche wünscht Ihnen eine Zeit, in der sie
wirklich entspannen können: Zeit zum Spielen, Spaß zu
haben und zu genießen.
Auch Jesus hat sich nach anstrengenden Momenten immer
wieder zurückgezogen, sich eine Auszeit genommen und
neue Kräfte getankt. Er wusste wie sehr die Menschen das
brauchen und sagte deshalb den schönen Satz: Kommt zu mir!
Alle, die ihr am
Ende seid, abgearbeitet und mutlos: Ich will euch Erholung und
neue Kraft schenken. [Matthäus 11,28]
Pastor Jörn Foth

Ofícios
Batismos:
Lorena Berke Duarte
Beatriz Margoni Kauffmann
l Thomas Waibel
l Vitor Birle Pires
l Júlia Melej Jahnke
l
l

Advento da Criança

Crianças apresentam a peça
A Estrela Humilde

Benção Matrimonial:

“O Natal é sempre o mesmo. Lembramos Jesus na manjedoura, as mensagens de amor e paz. Todavia, as crianças
são sempre novidade”, conta o Pastor Roberto Baptista.
“Por isso, todos os anos, no 3º Domingo de Advento, organizamos um culto especial para elas.” Em 2011, as crianças
apresentaram a peça “A estrela humilde” e, ao final do
evento, receberam uma agenda para relembrá-las deste
momento tão especial durante o ano que se inicia.
O coral Infantil Coro em Cores, regido por Solange Gonçalves, também se apresentou durante a festividade.

l

Victor Kenzo Horie
e Ester Yeh

Bodas de Rubi:
l

Frederico e Vera Stingelin

Sepultamentos:
Frank Urban, 78 anos
Gerd Seifert, 88 anos
l Neide Queiroz Becker, 48 anos
l Else Babette Fischer, 96 anos
l Diva Ulbrich, 87 anos
l Edgard Paul Kunze, 84 anos
l
l

ENSINO CONFIRMATÓRIO na Igreja da Paz

Estamos convidando principalmente os jovens nascidos nos anos de 1998/1999.
Encontros mensais aos sábados. 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 2012
Eingeladen zum Konfirmandenkurs sind die Jugendlichen der Jahrgange 1998 und 1999.
Einschreibungen ab sofort im Sekretariat. Telefon (11) 5181-7966 oder per e-mail:
sec.igrejadapaz@uol.com.br

Cursos de Informática para Adultos
- Informática para iniciantes
- Informática básica- Internet básico
- Internet avançado
- Introdução a fotografia digital

Duração: 16 horas cada curso.
Aulas duas vezes por semana,
de manhã ou à tarde.
Início: 6/02. Inscrições na secretaria
da Igreja da Paz, com Nilsa ou Cida.

