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LEITURAS BÍBLICAS PARA
O MÊS DE AGOSTO
Tema Mês: Milagres de Jesus
Domingo 06/08
Salmo 136.1-9, 23-26
Isaías 55.1-5
Romanos 9.1-13
Mateus 14.13-21
(A Multiplicação de Pães e
Peixes)

Domingo 20/08
Salmo 67
Isaías 56.1,6-8
Romanos 11.1-2ª,13-15, 28-32
Mateus 15.21-28
(Jesus e a mulher Cananéia)
*Pastor Rômulo Santos

Domingo 13/08
Salmo 18
Jó 38.4-18
Romanos 10.5-17
Mateus 14.22-33
(Jesus anda sobre as águas)

Domingo 27/08
Salmo 138
Isaías 51.1-6
Romanos 11.33-12.8
Mateus 16.13-20
(O poder de perdoar pecados)

Escola Bíblia, domingos, 9:30
Neste mês, em inglês.
Convidado especial: James Hoskinson
Cultos, domingo, 10:30h
Estudo Bíblico, quartas, 19:30h

Destaques Mês
 Sábado 5, 20h
Culto Barra
 Sábado 5, 8h30
Curso Capacitação Líderes
IELB – Nova Iguaçu
 Terça 8, 19h30
Reunião Diretoria
 Sexta 11, 19h00
Churrasco Homens
 Terça-feira 15, 19h30
Bate-papo Internet:
Aprendizados Imersão
 Terça-feira 22, 14h30
Estudo Bíblico /
Encontro Mulheres
 Sábado 26, 9h00
Brechó
Domingo 27, 16h
Estudo Bíblico Barra

Encontro Capacitação da IELB
Sábado, 5/8, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro
A nossa Igreja Evangélica
Luterana do Brasil, em
parceria com seu distrito
aqui no Rio de Janeiro nos
convidam para um curso de
capacitação de lideranças
nas áreas de Educação
Cristã e Expansão
Missionária, neste primeiro
sábado do mês, em Nova
Iguaçu.
Interessados em participar,
falar com o Pastor Tardelli
para coordenar o
deslocamento até o local do
encontro. O evento ocorrerá
na parte da manhã e tarde.

5 ª Imersão Missão Urbana
Com a 5ª edição da Imersão, realizada em julho, somam-se 45
pastores e seminaristas treinados na Missão Urbana, pela nossa
congregação e seu Centro de Treinamento Missionário “Nestor Welzel”.
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Todo o filho é pai

da morte de seu pai

Fabrício Carpinejar
"Feliz do filho que é pai de seu pai antes da
morte, e triste do filho que aparece somente no
enterro e não se despede um pouco por dia."
Há uma quebra na história familiar onde as
idades se acumulam e se sobrepõem e a ordem
natural não tem sentido: é quando o filho se
torna pai de seu pai. É quando o pai envelhece e
começa a trotear como se estivesse dentro de
uma névoa. Lento, devagar, impreciso.
É quando aquele pai que segurava com força
nossa mão já não tem como se levantar sozinho.
É quando aquele pai, outrora firme e
instransponível, enfraquece de vez e demora o
dobro da respiração para sair de seu lugar.
É quando aquele pai, que antigamente mandava
e ordenava, hoje só suspira, só geme, só procura
onde é a porta e onde é a janela - tudo é
corredor, tudo é longe.
É quando aquele pai, antes disposto e
trabalhador, fracassa ao tirar sua própria roupa
e não lembrará de seus remédios.
E nós, como filhos, não faremos outra coisa
senão trocar de papel e aceitar que somos
responsáveis por aquela vida. Aquela vida que
nos gerou depende de nossa vida para morrer
em paz.
Todo filho é pai da morte de seu pai. Ou, quem
sabe, a velhice do pai e da mãe seja
curiosamente nossa última gravidez. Nosso
último ensinamento. Fase para devolver os
cuidados que nos foram confiados ao longo de
décadas, de retribuir o amor com a amizade da
escolta. E assim como mudamos a casa para
atender nossos bebês, tapando tomadas e
colocando cercadinhos, vamos alterar a rotina
dos móveis para criar os nossos pais. Uma das
primeiras transformações acontece no
banheiro. Seremos pais de nossos pais na hora
de pôr uma barra no box do chuveiro. A barra é
emblemática. A barra é simbólica. A barra é
inaugurar um cotovelo das águas...

...Porque o chuveiro, simples e refrescante, agora é
um temporal para os pés idosos de nossos
protetores. Não podemos abandoná-los em nenhum
momento, inventaremos nossos braços nas paredes.
A casa de quem cuida dos pais tem braços dos filhos
pelas paredes. Nossos braços estarão espalhados,
sob a forma de corrimões. Pois envelhecer é andar de
mãos dadas com os objetos, envelhecer é subir
escada mesmo sem degraus. Seremos estranhos em
nossa residência. Observaremos cada detalhe com
pavor e desconhecimento, com dúvida e
preocupação. Seremos arquitetos, decoradores,
engenheiros frustrados. Como não previmos que os
pais adoecem e precisariam da gente? Nos
arrependeremos dos sofás, das estátuas e do acesso
caracol, nos arrependeremos de cada obstáculo e
tapete.
E feliz do filho que é pai de seu pai antes da morte, e
triste do filho que aparece somente no enterro e não
se despede um pouco por dia.
Meu amigo José Klein acompanhou o pai até seus
derradeiros minutos. No hospital, a enfermeira fazia
a manobra da cama para a maca, buscando repor os
lençóis, quando Zé gritou de sua cadeira:
— Deixa que eu ajudo.
Reuniu suas forças e pegou pela primeira vez seu pai
no colo. Colocou o rosto de seu pai contra seu peito.
Ajeitou em seus ombros o pai consumido pelo
câncer: pequeno, enrugado, frágil, tremendo.
Ficou segurando um bom tempo, um tempo
equivalente à sua infância, um tempo equivalente à
sua adolescência, um bom tempo, um tempo
interminável.
Embalou o pai de um lado para o outro.
Aninhou o pai.
Acalmou o pai.
E apenas dizia, sussurrado:
— Estou aqui, estou aqui, pai!
O que um pai quer apenas ouvir no fim de sua vida é
que seu filho está ali.

Comunicações da Igreja
Adoração: Colaboradores Culto
O coordenador deste ministério, Jorge Huff, pede que
todos os que desejem ser voluntários na realização dos
cultos (leituras bíblicas, auxiliar Santa Ceia e
recepcionistas) entrem em contato com ele pelo número
(21) 99011-2970.

Adoração: Banda
Estamos por começar ensaios para as apresentações
programadas para o 2º semestre. Interessados falar com
Jorge Huff.
26/08: Noite Artística na Igreja Luterana da Tijuca
16/09: Congresso Mulheres Rio de Janeiro

Ação Social: Brechó
A nova data do brechó da nossa igreja é sábado dia 26/08.
Pedimos doações de roupas, jóias e outros objetos que
possam ser vendidos para arrecadação de recursos para a
ação social.

Ação Social: Aulas de Inglês e
Espanhol
Recomeçarão no mês de agosto, a partir do dia 15, nas
manhãs das terças e quintas, das 9h30 às 11h.
Interessados falar com o Pastor.

Ação Social: Coro Vox in Via
O Coro Vox in Via decidiu não realizar atividades no
segundo semestre deste ano em nossa igreja. Pretende
recomeçar os ensaios e aulas de música em 2018.

Ensino: Cultos nas Quartas-feiras
Recomeçam no fim deste mês, 26/07, 19h30. Mais
informações em breve.

Comunhão: Homens
Segue a programação do grupo de homens nos próximos meses:
11/08 – 19h: Churrasco
17-20/08: Congresso Nacional em Pelotas, RS
06/10 – 19h: Churrasco
21/10 – 9h-14h: Congresso Distrito
01/12 – 19h: Churrasco

Ensino: Estudo Bíblico Mulheres
Confira a programação do grupo de damas nos próximos meses:
22/08 – 14h30: Estudo Bíblico (casa Iracema)
16/09 – Manhã e Tarde: Congresso Mulheres RJ (Centro)
24/10 – 14h30: Estudo Bíblico (local a combinar)
28/11 – Estudo e confraternização Advento (Igreja)

Ensino: Confirmação
Pedimos aos pais dos adolescentes que entrem em contato com o
Pastor Tardelli e Emiliano para coordenar o começo de uma nova
turma de confirmandos.

Ensino: “Agora são outros 500”
Estamos planejando dois painéis para debatermos o legado da
Reforma para o presente e futuro de nossa igreja. Serão duas
quintas-feiras, 19h30. Reserve as datas: 14/09, na Tijuca e
19/10, em Copacabana.

Distrito Rio de Janeiro: Notícias
O Pastor Helio Braun aceitou chamado para uma congregação no
Espírito Santo. Se despede de nosso distrito neste fim de
semana. Com isso, no momento, são 4 localidades vacantes de
pastor: Nova Iguaçu / Belfort Roxo e Duque de Caxias / Campos
Elíseos. Com este fato, também, o distrito conta com novo Pastor
Conselheiro: Rev. Jonas Flor, da Tijuca.

EM NOSSA ORAÇÃO
Aniversariantes de Agosto:
“Que o Senhor abençoe e guarde você.” Números 6.24
Felipe Tolentino Lopes (01); Diani Voss (04); Sofia Röhrig Kern (07);
Dâmaris Grün (11); Sarah Klippel Nimer; Lucas Penna (22); Iracema Groth (23);
Pedro Schuler (23); Margareth Rittmeyer (26); Tomás Meireles (29)

Saúde:
“Está enfermo aquele a quem amas.” João 11.3
Solange Werner; Pastor Jackson Coelho; Bruna; Myrair;
Helia Laube; Luiza Benvenutti; Airton (primo Leila)

Outras necesidades:
“Seja feita a tua vontade” Mateus 6.10
Trabalho: Suetlana; Ronald;
Mudança de cidade : Edilson Fruhaulf

Ação de Graças:
“Dai graças ao Senhor porque Ele é bom.” Salmo 117
Melhorias e Obras em nossa propriedade;
Novos Membros da CELCR;
Realização 5ª Imersão Missão Urbana

