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Celebrante

João 6,56-69 – Uma lição difícil de aprender

Apostelgeschichte 3,1-10 — Gibt es Wunderheilungen?

Gálatas 2,16-21 – Por uma fé sem

Galater 2, 16-21 — Von Heiligenscheinen und Schein-Heiligen

João 6,24-35 – Pão da vida

Jesaja 62,6-12 — Der Weg zum Frieden

Filipenses 3,7-11 – A força de quem ainda espera...

Jeremia 1, 4-10 — Das Drama des begabten Menschen

Tema/Participação

(*) culto com Santa Ceia

Português
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Dia Idioma
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Rev. Glauco/ P.Roberto

Celebrante
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Beneficência Alemã
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Alegria
Todos sabem o que é alegria. Você sorri,
sente-se leve e elevado, experimenta a
sensação de um mundo cheio de harmonia e de que você vive em harmonia com
o mundo. Na alegria você se sabe ligado
à natureza e às outras pessoas. Poderá
dizer que a alegria é rara e nisto você tem
razão. A vida tem as suas implicações e a
cada dia precisaremos estar preparados
para enfrentar conflitos e decepções. A
vida consiste de rachaduras e belezas.
Seja uma pessoa capaz de se alegrar.
Para isto é necessário fazer alguma coisa, mesmo que seja apenas apreciar uma
bela paisagem. Você também precisa
construir algo; ao fazer isto terá conquistado o tempo, deixando de lado os
desgastes inúteis, e com a obra que empreendeu, o livro que estudou, você deixa um rastro. A sua alegria terá respaldo

no fato de você não ser apenas um sopro
do vento, que vem, passa e é esquecido.
Construir algo significa, em primeira
mão, amar. Seja alegre e generoso ao
amar e acolha o amor dos outros com
gratidão, dele provém serenidade e alegria. Você se dará conta de que o outro
é sua proteção e espera que você seja o
mesmo para ele. A alegria provém daquilo que as pessoas amadas lhe transmitirão: você é importante em suas vidas!

“A tua presença me enche
de alegria e me traz felicidade
(Salmo 16,11)... Amai uns
aos outros e assim cumprireis
a lei de Cristo”

(Romanos 13,8)

FREUDE

Festa

na Igreja da Paz

53 anos

com brilho - mit Ausstrahlung
Domingo, 02 de Setembro
de 2012 - 10h30

Jeder weiss, was Freude ist. Du lachst, du fühlst dich leicht, du
atmest mit Freude, du fühls dich gehoben und sicher in dem
Gefühl, dass die Welt voller Harmonie ist und dass du mit der
Welt in Harmonie lebst.
In der Freude bist du der Natur und den anderen Menschen
nahe und verbrüdert. Die Freude ist aber selten, wirst du
entgegnen, und da müssen wir dir recht geben. Das Leben geht
verschlungene Wege, jeden Tag musst du auf einen Konflikt
oder eine Enttäuschung gefasst sein. So ist der Stoff des
Lebens: Er hat seine Risse, aber auch seine Schönheiten.
Sei du ein Mensch, der sich freuen kann. Dazu ist es wichtig,
dass du dir etwas vornimmst, und sei es auch nur, dass du
nichts tust und die Landschaft betrachtest. Und du musst dir
etwas aufbauen, denn dann hast du dir auf deine Art die Zeit
erobert, entziehst dich dem sinnlosen Verschleiss und kannst
sicher sein, mit dem Werk, da du geschaffen hast, dem Buch,
das du studiert hast, eine Spur zu hinterlassen. Deine Freude
wird darin bestehen, dass du nicht vergehst wie ein Windhauch,
der vorüberzieht und vergessen wird.
Etwas aufbauen, das heisst erst einam lieben. Gib die Liebe
freudig und nimm sie dankbar entgegen, aus ihr kommt
Heiterkeit und Freude. Du wirst erfahren, dass der andere dein
Schutz ist und dass er von dir erwartet, dass du der seine bist.
Die Freude kommt daher, dass dir die du liebst, das Gefühl
geben, dass du ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens bist.
						
„Vor dir ist Freude die Fülle (Psalm 16,11)... Wer liebt, der hat das
Gesetz Christi erfüllt“ (Römer 13,8)

Culto festivo com a participação
do Coral Mensageiro da Paz, seguido
de almoço e muitas atrações.

Ofícios
Batismo:
Diego Zequi Joerges
Rafaella Artmann Gennari
l Alice Piemonte Schnurle
l
l

Bodas de Ouro
l

Rolf Herbert Ett
e Angela Dorothea Ett

Sepultamento
l

Ella Kaethe
Ostertag, 91 anos

Cleide Novellini
Porto, 87 anos
l Wilhelmine Heinke
Buuck Mitteldorf,
86 anos
l Eleonore Simões,
81 anos
l Brigitta Niewerth,
100 anos
l Luiza Margarida
Büttgen, 74 anos
l

30ª SEMANA DA ALEGRIA

Os murais “Guerra e Paz” foram um presente de Portinari para a sede da ONU. São enormes:
cada um mede aproximadamente 14 x 10 metros. Neles o autor apresenta os horrores
da guerra em contraste com a paz. No mural da Paz aparecem muitas crianças brincando nas ruas.
Esses murais estiveram disponíveis no Brasil para serem visitados e vistos por alguns meses
deste ano. Eles e a beleza poética do sonho de Zacarias 8,5 (As praças da cidade se encherão de meninas
e meninos que nelas brincarão) nos conduziram ao tema da 30ª Semana da Alegria: “Livre para
brincar”. O evento, que aconteceu de 3 a 8 de julho, é uma marca especial com crianças e jovens
na Igreja da Paz. Esse ano contamos com a participação de 112 crianças dos 4 aos 13 anos.
Nossas atividades só são possíveis graças à participação de quase 60 voluntários e voluntárias.
Ressalto os 31 jovens que “cuidaram” das crianças e as 13 mulheres que prepararam as
nossas deliciosas refeições. Curta algumas belas imagens de sorrisos e movimentos de todo esse pessoal.
						
P. Roberto Baptista

O time vermelho brinca na “praça” da Igreja

O grupo cinza se reúne com os jovens

Pastor Roberto e crianças cantam em apresentação

As queridas e animadas ajudantes da cozinha

Onde o céu toca a terra

Jesus percorria as vielas e pequenas
cidades anunciando a chegada
do Reino de Deus entre eles. Um pouco distante
caminhavam seus amigos. Eles discutiam
para saber qual deles seria o melhor amigo.
Sabemos que o poder tem essa capacidade
de nos seduzir. Para tentar abrir os olhos
de seus amigos e ainda provocá-los à
compreensão do Reino, Jesus diz uma famosa

frase: “Se alguém quer ser o primeiro,
deve ficar em último lugar e servir a todos.
” Em seguida toma uma criança em
seu colo e abraçando-a diz: “Aquele que, por ser
meu seguidor, receber uma criança
como esta estará também me recebendo.”
Simples: assim o céu toca a terra.
					
P. Roberto Baptista

