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Celebrante

Marcos 4,35-41 Cabeças ao travesseiro

Lukas 15 – Auf der Suche nach…..

Marcos 4,30-33 Pequenas ações, grandes mudanças!

Jesaja 55, 1-3 Ausgestoßen, Angesehen, Eingeladen

1ª João 4,16b -21 O amor afasta o medo

Jeremia 23, 16-29 Sagen, was Sache ist

Efésios 1,7b -14 Grandeza diante dos fatos

Epheser 1, 3-14 Drei Dinge braucht der Mensch. Das Geheimnis der Trinität

Tema/Participação

(*) culto com Santa Ceia

Português

Igreja da Paz
Dia
3
10
17

24

Dia Idioma

Horário

Rev. Glauco/P. Roberto

Celebrante

Igreja Escandinava

Celebrante

17

Beneficência Alemã
P. Jörn

Horário

Alemão 16h

P. Jörn

Dia Idioma
10
Alemão 16h

Português 12h

24
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Livre para brincar
Sonho e prazer. Duas palavras que norteiam a Semana da Alegria 2012. O tema
“Livre para brincar” brota de dois contextos. O primeiro, do profeta Zacarias
8,5: “As praças da cidade se encherão de
meninas e meninos que nelas brincarão!”.
É uma beleza, você não acha? O segundo vem da exposição “Guerra e Paz”, de
Cândido Portinari. No painel sobre a paz,
o artista traduz a alegria com imagens
de crianças brincando. De fato, os dois
poetas, na palavra e no pincel, dizem o
mesmo: é tempo de paz!

Na Semana da Alegria nós vamos brincar. Brincar é coisa séria. Não subestime
esse direito da criança e nem despreze
seu efeito em sua vida. Deus fez as crianças para que possam sonhar, imaginar,
desejar um mundo feliz. E que possam
crescer em paz e transformar o mundo
com novos conceitos, sendo protagonistas de uma diferença que virá! Deus
queira. Deus quer!
Roberto Baptista, pastor

“Liberdade é uma palavra que o sonho
humano alimenta, não há ninguém que
Em Zacarias, a profecia fala da reocupa- explique e ninguém que não entenda.”
ção de espaços destruídos pela guerra e
Cecília Meireles
da renovação da população em Jerusalém. Cândido Portinari pintou os painéis
“Guerra e Paz” para presentear a ONU
no começo da década de 50, quando o
mundo tinha recém saído de uma terrível guerra mundial. No contexto atual de São Paulo, surgem cada vez mais
parques para o lazer da população. Não
são suficientes, mas são imprescindíveis.
Lá vemos crianças correndo e brincando,
rolando na grama, pedalando com sorriso largo. São sinais de uma paz que deEsboço de Portinari para o mural Paz
sejamos a todos.

Conferencia das Nações Rio+20
Em 2012 celebramos os vinte anos da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, ocorrida no Rio de Janeiro. Ela estabeleceu um acordo para as políticas
de desenvolvimento e do meio ambiente através da Agenda 21. Foi um marco para o debate
sobre sustentabilidade. A terceira conferência acontecerá novamente no Rio em 20 a 22 de
junho, sucedendo a Rio+5 em Nova York (1997) e Rio+10 em Johannesburg (2002).
Líderes do mundo todo são conclamados a dar um novo impulso à urgente busca por um
desenvolvimento com sustentabilidade. A Igreja Evangélica da Alemanha (EKD) se dedicou
seriamente ao tema, divulgando a campanha “A economia necessita de alternativas para o
crescimento”. Alguns tópicos do documento:
Nós, cidadãos e cidadãs dos países industrializados, reivindicamos:
- qualidade de vida e não apenas crescimento econômico
- fomento da justiça e não apenas crescimento dos bens de consumo
- estamos dispostos a assumir conscientemente restrições no nosso estilo
de vida quando estiver em jogo a integridade do ser humano e da criação.
Neste sentido, estão sendo cobradas medidas concretas da parte dos líderes e responsáveis
para buscar alternativas ao atual modelo econômico e sua lógica de crescimento a qualquer
preço. A fundamentação bíblica para estas questões se encontra tanto no Antigo quanto no
Novo Testamento:
“Não ajuntem riquezas neste mundo (...) ajuntem riquezas no céu (...) Pois onde estiverem as
suas riquezas, aí estará o coração de vocês.” ( Mateus 6,19-21 )
“Então o Deus Eterno pôs o ser humano no jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer
plantações.“(Gênesis 2,15)

Ofícios
Batismos:
Bella Valente Burmeister
l Marcelo Casadei
l Victor Wolff Moura
l Lethicia Scheidt Strelow
l Erik Saraiva Dürr
l Petra Hulda D’Andrea
Warkentin
l

Casamento:
Fabio Luís Bresslau
e Patricia S. Böhme
l

Bodas de Ouro:
Heinz Feldenheimer
e Gundrun Feldenheimer
l

Sepultamentos:
Alina Maria Gadecki,
77 anos
l João Carlos Feichtner,
88 anos
l Jean Gabriel Kaiser Brosselin,
30 anos
l

Weltgipfel Rio+20
2012 jährt sich der sogenannte „Weltgipfel“ von Rio de
Janeiro zum 20. Mal. Die Weltgemeinschaft vereinbarte
damals unter anderem das entwicklungs- und
umweltpolitische Aktionsprogramm Agenda 21, das als
Meilenstein auf dem Weg zur Nachhaltigkeit gilt.
Die dritte Nachfolgekonferenz „Rio+20“
(neben „Rio+5“ 1997 in New York und „Rio+10“ 2002 in
Johannesburg), findet vom 20.-22.
Juni 2012 erneut in Rio de Janeiro statt.
Die Staats- und Regierungschefs der Welt sollen der
nachhaltigen Entwicklung dort neuen Schwung
verleihen. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
hat sich viel mit dem Thema nachhaltiges Wirtschaften
beschäftigt. Ein Ergebnis davon ist die
Öffentlichkeitskampagne zum Thema “Wirtschaft
braucht Alternativen zum Wachstum”.
Darin heißt es unter anderem:
Wir als Bürgerinnen und Bürger
der Industrieländer wollen
Lebensqualität statt Wirtschaftswachstum
nicht weiteres Wachsen an Konsum und Gütern,
sondern wachsen an Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Zeit,
Kultur, Glaube und Engagement
Verzicht üben und Einschränkungen in Kauf nehmen,
wo es um der Menschen und der Schöpfung
willen nötig ist.
In diesem Sinne wird von den Verantwortlichen in
Politik und Wirtschaft Alternativen zum bisherigen
Modell von Wirtschaftswachstum gefordert. Die
biblische Grundlage dafür findet sich sowohl im Alten
wie auch im Neuen Testament: “Häuft nicht auf der
Erde Schätze für euch an ( ). Häuft vielmehr im Himmel
Schätze für euch an ( ). Denn wo dein Schatz ist,
da wird auch dein Herz sein.” (Matthäus 6,19-21)
„Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte
ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und
bewahrte.“ (1. Mose 2,15)

CONCERTOS

na Igreja da Paz
Entrada Gratuita
Domingo,
3 de junho, às 17h
Madrigalchor Humboldt
Missa em Fá Menor,
de Hans Kössler
Músicas Sacras de J.
Haydn, Mendelssohn
e J. Rutter
Canções de Amor
inglesas e alemãs
Regência:
Christel Budweg
Domingo,
dia 17, às 17h,
na Igreja da Paz
Concerto
de Música Clássica
Parte da Paixão São
Marcos de J.S.Bach;
peças avulsas de
Mendelssohn-Bartholdy,
Albert Becker
e Hermes Coelho
Regência:
Hermes Coelho

Semana da Alegria
2012
LIVRE para
BRINCAR

3 a 8 de julho
Inscrições na secretaria
da Igreja da Paz

Para crianças
de 4 a 13 anos

