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ELEIÇÕES

BÍBLIA E QUALIDADE

DE VIDA

O mês de setembro é, de um modo geral, o mês mais
simpático e agradável do ano, pois nele se inicia a tão almejada

Dia 28/09 celebramos o dia da Bíblia, o Livro que nos apresenta um
quadro de vida de boa qualidade. Ouvimos repetidamente a expressão

estação: a primavera!

palavra, mas o mais importante é o que esta estação do ano

'qualidade de vida'. Definir a vida de boa qualidade não é simples. Muitos e
diferentes são os componentes de qualidade, e vários deles subjetivos.

representa para nós, no contexto universal em que se situa.
Primavera é o fim do inverno, do frio que nos assola, do minuano que
começa a se aquietar, das tosses e resfriados que se vão afastando.

Todos procuramos ter uma vida de boa qualidade, que colocamos no
bem-estar físico, saúde; no equilíbrio mental, psicológico; na integração

Todos já conhecem o sentido etimológico da

Enfim, primavera representa a volta da vida, da exuberância da
natureza, que inicia seu ciclo de beleza das flores, das plantações a
germinar nossos alimentos, do clima que nos circunda já com um
pouco do seu calor, a esquentar corações na aproximação

do

encanto daquele primeiro olhar, daquela primeira palavra, daquele
primeiro abraço, daquele primeiro beijo. Tudo parece se modificar,
duma maneira singular e própria, querendo direcionar nossas vidas
para um patamar, onde novas realizações se tornarão realidade,
novos propósitos de vida, de doação, de compreensão, de
entendimento e de paz irão se concretizar. Na natureza, observamos
tudo isto acontecendo,

como uma sequência de vida, sem que

ninguém de nós precise dar o toque inicial. Tudo vem naturalmente.
E entre nós humanos, com inteligência, livre arbítrio, conhecimento e
educação, o que a primavera nos poderá propiciar? A resposta está
na sequência de nosso modo de proceder, levando em conta nossas
responsabilidades para com todos, iniciando-se com um novo
estado primaveril, onde iremos nos manifestar como pessoas, filhos
de Deus, que querem sobretudo o amor e paz em nossas vidas.
Mas o que as eleições, que se aproximam celeremente,
tem a ver com a primavera? Nosso país precisa ressurgir do frio
indiferente que nos domina, para levar-nos ao calor de nossas
responsabilidades, para como cidadãos de um país elegermos
pessoas, verdadeiramente capazes de nos propiciar um clima de
paz e de amor. Mas somente isto não basta, pois é através de
dirigentes eficientes, que nós deveremos colocar no lugar certo,
poderemos eliminar o frio, o vento, enfim, nos trazer de volta a um
convívio saudável, onde a saúde é um dos pontos essenciais a ser
tratado e considerado. A beleza das flores, que somos nós, neste
jardim imenso de nosso país, necessita com urgência de vitalidade e
segurança, para um crescimento seguro de nossas plantações, de
nossas indústrias, de nossa educação, alicerces necessários para
um

desenvolvimento

de

acordo

com

nossos

desejos

e

necessidades. Por isto, precisamos eleger quem nos assegure esta
primavera de nossas vidas, dando-nos um convívio fraternal, saúde,
segurança, educação, desenvolvimento que nos levará, ao início do
verão, cheio de PAZ, ALEGRIA e AMOR. Esta é a nossa
PRIMAVERA!
Fernando Englert - Presidente

social, relacionamento humano. A Organização Mundial da Saúde
completa com a dimensão espiritual, imanente e transcendente.
Qualidade de vida e Espiritualidade
No "Theatro São Pedro", durante a apresentação da Orquestra
Unisinos Anchieta e do hábil grupo "Muovere D Dança", imaginei a
presença de deficientes auditivos no teatro e de ateus em um templo. Os
surdos que crêem nas palavras dos que ouvem e que Ihes explicam que o
fazem ao som de melodias, ficariam encantados com a sincronia que os
sons executavam nos gestos dos bailarinos. Pensei nos deficientes de
espírito, que acreditam nos dons das pessoas espirituais, e nos ateus,
incapazes de ouvir as harmonias místicas do espírito e que ridicularizariam
as pessoas plenamente humanas e mais bem dotadas.
Até instituições de saúde, dirigidas por ateus insensíveis, pretendem
ditatorialmente inibir a dimensão da espiritualidade, eliminando espaços
de vivência espiritual. Como mentecaptos, contrariam a própria medicina,
que já contempla o cultivo da espiritualidade (independente de religião)
como coadjuvante para uma vida saudável e de boa qualidade.
A espiritualidade cria um relacionamento pessoal, um ambiente
psicológico e circunstâncias favoráveis à boa qualidade de vida e à saúde.
Espiritualidade e Relações interpessoais.
Dizia Ortega y Gasset: "Eu sou eu e minhas circunstâncias".
Circunstâncias de tempo, de espaço e de inserção social; cultura e valores
assumem uma qualidade diferente quando alimentada pela vivência
espiritual e pelo cultivo dos dons de espírito: cresce a, auto estima,
desenvolve-se o respeito pela personalidade do outro.
As circunstâncias da espíritualidade são amplas e diferenciadas. Há
os gênios da música, como Carlos Gomes, diria místicos como São Paulo.
Há a musicalidade popular de Roberto Carlos, como um Francisco de
Assis. Existem também os carentes de ouvido musical que gostam de
espetáculos artísticos. Muitos ateus são respeitosos, outros atrapalham e
pretendem ilusoriamente eliminar a mística, rebaixando as pessoas mais
dotadas.
Orar pelos ateus agressivos
Todos somos dotados e limitados. Um cego pode ser um músico
excepcional. Um surdo um artista pictórico de projeção. Há ateus que se
sobressaem na literatura e outras realizações. Aos ateus psicóticos e
prepotentes façamos o bem, pois, como nós, são filhos do nosso Pai que
está nos céus (Mt.5,44-45).
Pe. Eloy Oswaldo Guella - Reitor
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Intenções doApostolado da Oração
Geral: Pessoas com problemas mentais
Para que as pessoas que sofrem problemas mentais recebam
o amor e ajuda que necessitam para levar a vida com
dignidade.
Missionária: Serviço dos pobres e sofredores
Para que os cristãos, inspirados pela palavra de Deus, se
empenhem no serviço dos pobres e sofredores.
SOLENIDADES, FESTAS E MEMÓRIAS
03/09 qua. São Gregório Magno Papa.
05/09 sexo Missa do Apostolado, às 16h.
06/09
07/09
08/09
09/09

sàb.
dom.
sego
ter.

12/09
13/09
14/09
15/09
16/09
17/09
19/09

sexo
sàb.
dom.
sego
ter.
qua.
sexo

Missa dos cremados, às 17h (coral da comunidade).
23° Domingo do Tempo Comum.
Natividade de Nossa Senhora.
São Pedro Claver, Jesuíta, Apóstolo de escravos
(Colômbia).
Santíssimo Nome de Maria.
São João Crisóstomo.
24° Domingo Exaltação da Santa Cruz.
Nossa Senhora das Dores.
São Cornélio e São Cipriano.
São Roberto Belarmino.
São Januário.

20/09
21/09
23/09
26/09
27/09
28/09
29/09
30/09

sàb.
dom.
ter.
sexo
sáb.
dom.
sego
ter.

Santo André Kim Taegon e São Paulo Chong Hasang.
25° Domingo do Tempo Comum. São Mateus Apóstolo.
São Pio de Pietrelcina.
São Cosme e São Damião.
São Vicente de Paula.
26° Domingo do Tempo Comum. Dia Nacional da Bíblia.
São Miguel, São Gabriel e São Rafael, Arcanjos.
São Jerônimo, tradutor da Bíblia.

o Apostolado

da Oração da Igreja São José
convida

a todos para

RETIRO ABERTO 2014
Dias 02, 03 e 04 de setembro
(Terça, Quarta e Quinta-feira)

IGREJA SÃO JOSÉ
Av. Alberto

Negativa ou posítiva a crise que marca o contexto da pósmodernidade traz fortes repercussões sobre o Cristianismo. Daí a
importãncia de se fazer uma primeira distinção: o Cristianismo e a cultura
ocidental em que este foi plasmado. O Cristianismo encontra a sua pureza
original a partir de si mesmo e não da cultura ocidental, embora ele tenha
como específico o caráter de estar aberto ao diálogo com as demais
religiões e culturas. E é precisamente nesta tensão entre o si mesmo e o
outro que se faza pergunta pela sua originalidade.
O original e específico do Cristianismo paradoxalmente reside
na sua encarnação, instaurando o embate entre a sua grandeza e sua
limitação. Esta encarnação histórica do Cristianismo se dá em três fases
principais: a) Inicial: movimento dos primeiros seguidores de Jesus,
caracterizado como uma prática de vida; b) Medieval: com a sua
fecundidade na cultura ocidental o Cristianismo assume a conotação de
cristandade; c) Moderno: sequelas da cristandade, impasse resultante
das transformações do mundo moderno. A partir destas três fases é
possível considerar que a essência do Cristianismo é inseparável do "fato
cristão" em sua concretude histórica. Contudo, com a consciência que se
tem do "mais" do Cristianismo conduz a um discernimento histórico que se
dá de duas formas principais: 1) movimentos de retorno ao Evangelho; 2)
busca de um princípio racional que lhe confira coerência e inteligibilidade.
Dado que em nenhuma das duas formas é possivel encontrar a essência
do Cristianismo, valemo-nos da pessoa de Jesus de Nazaré.
Assim, chegamos ao ponto de mostrar que a riqueza original e
singular não cabe em um conceito, mas em uma pessoa. O Cristianismo
tem a sua razão de ser graças à pessoa de Jesus. Desse modo, a
novidade da fé cristã reside na centralidade da existência humana de
Jesus. Porém, Jesus está referido a Deus, não sendo possível
compreender
sua humanidade
e divindade
separadamente.
O
Cristianismo inaugurado por Jesus não é uma doutrina, uma moral, uma
religião ou culto, mas o próprio Jesus, mediador absoluto. Contudo, a
novidade de Jesus, inseparável do fato cristão, vai se gestando em meio
as ambiguidades e condicionamentos da história, pondo-nos o desafio de
resgatar a sua originalidade singular.
Pe. Adilson Feiler - SJ

Bins, 467 - Centro - Porto Alegre -RS

Programação:

15 horas - Primeira Palestra
16 horas - Segunda Palestra
Conclui-se com a Santa Missa

Tema:
A ALEGRIA DO EVANGELHO

SITE DA IGREJA SÃO JOSÉ E DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ
Informamos aos nossos associados e distintos leitores, que
nosso site já está no ar. Para informações, histórico, normas
para casamentos e batizados, boletim Sinos de São José e
demais atividades e notícias pertinentes acesse:

www.comunidadesaojose.com
Pregador:

Dom Dadeus Grings

Esperamos, assim, propiciar mais um elemento importante
em nossa maneira de nos comunicar com nossos associados .

••Sagrado Coração de Jesus,
vem a nós o Vosso Reino."

Av.AlbertoBins,467 - PortoAlegre- RS
IQ
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Informações pelo fone (51) 3224.5829
ou na secretaria da comunidade São José.
E-mail: comjose@terra.com.br

~

Fone/Fax(51) 3224 5829
comjose@terra.com.br
Horárioexpediente:segundaa sexta-feira
Manhã: 8h.30min ás 12h
Tarde: 13h30min às 18h

HORÁRIO DAS MISSAS
ffi Segunda a Sexta: 12h10min
s
~
Sábados: 17h
x
w
Domingos: 10h e 20h
~
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MINHA PATRIA E O BRASIL
Sempre me lembro com alegria e emoção, quando meninos e estudantes da escola primária paroquial, ainda de
corações incontaminados,

vivendo no intertor no município de Cerro Largo, auxiliávamos nos preparativos para os festejos

da Semana da Pátria. Antes da data de sete de Setembro, nos períodos das aulas, aprendíamos a marchar sob a orientação
do professor. Ensaiávamos também a execução do Hino Nacional, cantando-o de cor, depois de memorizado, o Hino à
Bandeira, igualmente, bem como o hino à Independência.

Os poemas ficaram registrados na memória face à frequência

com que os ensaiávamos e cantávamos.
Nas celebrações patrióticas era uma deferência especial para os guris poder levar a bandeira, desfilando a frente de
todos os perfilados que marchavam ao som dos tambores. Ser escolhido entre a turma de colegas para declamar uma
poesia de nossos poetas maiores sobre a Pátria, ao ser hasteada a bandeira, constituía uma honra que despertava
sentimento patriótico justo de orgulho e de contentamento.
O inesquecível Hino, denominado "A Pátria", de nosso poeta Olavo Bilac, "príncipe dos poetas brasileiros", é um
poema de original inspiração para as crianças (e adultos) que dificilmente hoje em dia é declamado com ardor patriótico por
elas nas escolas do Brasil afora, mas cujo conteúdo continua palpitando nos corações face à sua singeleza e encantamento
de quem o lê ou declama, como segue:
"Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste! Criança! não verás nenhum país como este. Olha que céu! que mar!
que rios! que floresta!
É um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê que vida há no chão! vê que vida há nos ninhos, que se balançam no ar,
entre os ramos inquietos! vê que luz, que calor, que multidão de insetos!
Vê que extensão de matas, onde impera fecunda e luminosa a eterna primavera. Boa terra! jamais negou para quem
trabalha o pão que mata a fome, o teto que agasalha.
Quem com seu suor a fecunda e umedece, vê pago o seu esforço, e é feliz, e enriquece. Criança! não verás país
nenhum como este: imita na grandeza a terra em que nasceste."
Uma poesia, que, na sua simplicidade, propõe um programa de cidadania e de respeito à pátria em toda a sua
amplitude, desde o respeito aos recursos naturais até a preservação ao meio ambiente pelos cidadãos
Crescemos desde cedo, no interior rural e depois vida afora, nas falas dos professores incutindo o respeito à pátria,
inculcado cedo no convívio da família e na educação nas escolas, sendo exaltado esse respeito pela pátria nas emoções,
nos sentimentos, nos valores e nas atitudes éticas. Constituiu um aprendizado espontâneo e desenvolvimento

natural de

toda uma geração de brasileiros e de brasileiras no hinterland do Brasil: "Sou brasileiro", era uma afirmação simples, mas
proferida com convicção.
Décadas após, durante o período do Regime Militar, refluiu esta manifestação patriótica espontânea da juventude e
população brasileira. Nas universidades e nos colégios, em geral, o ardor pelas cerimônias e cantos dos hinos durante a
Semana da Pátria perdeu seu entusiasmo e vibração, possivelmente

por causa da imposição e obrigatoriedade

da suas

execuções. Contudo, nas festividades da Semana da Pátria, se não se cantavam os hinos, o povo assistia e acompanhava
com interesse os desfiles militares pelo país, observando a marcha e a evolução das forças armadas, mas sem participar
entusiasticamente

da execução do hino nacional.

Nos tempos recentes, a extroversão das torcidas na execução do Hino Nacional nos inícios dos jogos de futebol do
campeonato mundial, se tornou perceptível, pelo entusiasmo e expectativa da conquista do hexacampeonato da Copa do Mundo
aqui realizada. Parece que no fundo foi mais uma explosão afetiva e emocional pelo esporte praticado e possível status de
campeão do que por uma renovada e profunda convicção patriótica pelo exercício da cidadania.
É claro que um profundo sentimento de brasilidade persiste no nosso povo, que se externa especialmente quando turistas
brasileiros viajam pelo mundo e de repente começam a recordar a pátria-mãe e falam da 'saudade do Brasil'. É muito frequente
esta constatação entre os viajantes. Nas lonjuras e nas distâncias de casa e do lar paterno, 'descobrem' as riquezas do país de
prigem, principalmente de seu extrovertido povo multiétnico.
A esta altura das reflexões pode-se perguntar: Enfim, o que é Pátria? Ou, o que é ser verdadeiro Patriota? Não há uma
definição ou descrição única deste conceito ou termo. São numerosas e multivariadas as
respostas encontradas na literatura jurídica e política nas quais enfatizam as qualidades do patriotismo ou de ser patriota,
como: ser honesto e ético ter caráter e ser altruísta, ser justo e generoso, ser respeitoso e observador das leis, ter honra e assim por
diante. Estas qualidades positivas caracterizam o cerne do ser um patriota verdadeiro e autêntico.
Quando olhamos em nosso derredor, temos motivos de sobra para nos indagar e indignar pelo que vemos acontecendo no dia
a dia em desacordo e desrespeito aos anseios do verdadeiro patriotismo. Dificilmente encontramos autênticos patriotas no meio de
ladrões, malfeitores, assassinos, arruaceiros, marginais cruéis, injustos, dilapidadores dos bens públicos, promotores de desvios
de bens da nação, mentirosos e outros e outros. Verdadeiros patriotas, em número respeitável, também não são encontráveis nos
partidos políticos no Brasil, principalmente entre muitos dos eleitos pelo povo, que, ao invés de lutarem e defenderem os interesses
dos cidadãos e serem promotores do bem comum se esforçam por enriquecer seu patrimônio pessoal e familiar, deixando-se
'comprar' e 'vender' por favores e vantagens pessoais ou angariando e distribuindo recursos para grupos de interesse que os
apoiamo
Um contexto verdadeiramente triste numa terra tão abençoada por Deus em sua natureza física e em riquezas humanas.
Porém, desde tempos imemoriais e em tempos longínquos a Bíblia ja comenta: 'Por toda parte, sem distinção, sangue e crime,
roubo e fraude, corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio' (Sb 14,25). Também perpassa no meio de tantas anomalias e desvios
comportamentais o conforto para os fiéis a esperança que no Antigo Testamento se afirma: 'Toda corrupção e injustiça
desaparecerão, mas a fidelidade permanece para sempre' (Eclo 40,12). Não é maravilhosa e encantadora esta antevisão! Vale a
pena ser autêntico e fiel aos ensinamentos perenes de nossos antepassados. De outro lado, como cristão, eu tenho profunda
confiança e certeza de que na nossa amada terra brasileira podemos encontrar numerosos (as) patriotas autênticos (as) que, no
anonimato ou 'ignorados pelas mídias', vivem à sua maneira as qualidades salutares de verdadeiros cidadãos e patriotas. Estes
patriotas 'esquecidos' aos olhos do mundo e da badalação superficial da mídia são encontráveis doando-se na ajuda aos carentes
em albergues de acolhida e em asilos de idosos e paralíticos, no desvelo pelos órfãos e desamparados; outros atuam como anjos
raros e olhares de céu em enfermarias nos hospitais, nas casas de saúde e nos hospícios, cuidando dos doentes e desenganados;
ainda os outros anônimos há que socorrem aqueles que vivem ao relento nas calçadas das ruas ou nas favelas, em casebres e em
casinhas pobres das periferias de nossas metrópoles e cidades, sejam avós e mães que cuidam dos netos e filhos; muitos mais
ainda se encontram atuando de sol a sol, constituindo um exército de trabalhadores civis nas construções de edificações para
pessoas de posso e ricaços, e eles mesmos, morando em ranchos nas circunvizinhanças pobres das cidades possuindo poucos
haveres; ainda os há em numerosidade cuidando com persistência, amor e carinho dos drogados nas Fazendas de Recuperação;
muitos e muitos outros, perfazendo incontável número de patriotas autênticos, que ajudam em lugares anônimos recolhendo lixos
e outros estão disponíveis em lugares onde ajuda está sendo precisada.
Urge, pois, com suporte de tantos e generosos brasileiros anônimos, incutir entusiasmo e motivação nas gerações novas de
nosso país, numa atitude de indignação iluminadora de que, com dignidade e ira, é possível superar a corrupção pública e a
prostituição da classe política com todo tipo de ladroagem e negociatas, elegendo cidadãos dignos como representantes,
preparando novas lideranças políticas entre jovens .entusiastas, que, pouco a pouco, ajudarão a mudar o quadro obsoleto de
representantes públicos, indignos, trocando-os por políticos honestos, cheios de caráter e de dignidade, imbuídos da ética atuando
pelo bem comum para os tempos do porvir.
Em suma, neste Brasil urbano e rural, imensos, com populações espalhadas pelos quatro pontos cardeais do território
nacional, encontramos numerosos cidadãos anônimos, verdadeiros e heróis, pouco conhecidos e ignorados, mas que cumprem
seus deveres e funções profissionais no dia a dia com honestidade e caráter, sendo exemplos a serem seguidos pela nossa
juventude,

honrando

e dignificando

sua brasilidade

especial

e única.

Estes são os verdadeiros construtores da Pátria e da nação brasileira. Com suporte e apoio de tais legiões de cidadãos que
desenvolvem sua personalidade, criatividade e cultura, podemos ser orgulhosos de nossa Pátria.
Por isso, viva a minha Pátria, o Brasil!
Prof. Egon Roque Frohlich, Ph.D.

Muita gente se considera
um bom cristão porque vai
frequentemente
à missa, contribui na coleta, ou porque reza
diariamente. Mas ser cristão não é somente isso.
Não basta só olhar para o alto, ou melhor, não basta só ter fé. O
olhar para o lado, para os que convivem conosco, para os que cruzam
nosso caminho, ou para aqueles que estão distantes de nós,
separados pela pobreza, pela doença, pelo desemprego, constitui o
exercício do amor. E o amor é a plenitude da vida cristã.
São Paulo,em Carta aos Coríntios,
disse que entre a fé, a
esperança e a caridade, a maior das virtudes é a caridade (Cor.1 ,13).
Santo Agostinho ensinavaque
esperança não subsiste".

"sem amor a

O Papa Francisco, por sua vez, tem ressaltado
está intimamente ligada com a vida de caridade".

fé é inútil e a
AICA: Quanto Francisco está colaborando
para diminuir
controvérsias e as barreiras entre as confissões cristãs?

as

que "a vida de fé

Ao tratar desse tema em suas Cartas, Tiago foi bastante incisivo:
"De que aproveitará, irmãos, a alguém, dizer que tem fé, se não tiver
obras? Acaso esta fé poderá salvá-Io?" (Tg.2, 14)
Falar em obras de caridade, logo nos remete a pensar em
contribuições em dinheiro, em doações de bens, em engajamento em
movimentos filantrópicos, em efetivas ações materiais. Mas o sentido
é muito mais amplo. Caridade
também
pode se traduzir,
simplesmente,
em semear o bem. E o maior bem a ser semeado
começa dentro do lar de cada um, através da compreensão, do
carinho, da ajuda mútua.
Cada um tem disponibilidades e talentos propnos, que vão
determinar a medida de suas obras. Assim, quem tem sabedoria para
falar, que fale, pois há pessoas precisando de uma palavra amiga,
para lhe abrir novos horizontes. Quem tem o dom de ouvir, que ouça há pessoas precisando
simplesmente
desabafar.
Quem tem
compaixão para confortar e acompanhar doentes ou idosos, faça isso.
Ofereça sua diplomacia para contornar conflitos. Ofereça o que tiver.
Ofereça um sorriso, que seja. Ou uma oração no silêncio do seu
quarto. Pequenos gestos e atitudes são capazes de fazer toda a
diferença para os outros.
É sempre bom lembrar que a caridade não consiste só em fazer
algo. Consiste também em não fazer. Nesse sentido devemos evitar
todo e qualquer ato que agrida, seja em gestos ou em palavras, que
discrimine, que humilhe, que julgue sem antes se colocar no lugar do
outro.
Está comprovado que a simples atitude de destratar alguém no
trânsito, poderá gerar nele um sentimento de raiva, que será
descarregado em outro, que por sua vez descarregará em outra
pessoa e assim, sucessivamente. Ao contrário, uma atitude amável,
solidária, irá gerar um sentimento bom e uma consequente vontade
de fazer algo de bom para o próximo. A frase é simples, mas é
verdadeira:
"gentileza gera gentileza". O amor cristão também se
expressa através de gentilezas.

Maria Beatriz de Oliveira

A visita do Papa aos Pentecostais foi uma grande vitória
espiritual. Acompanhemos o diálogo entre a agênciaAICAe o Pastor
Himitian:

Pastor Himitian: Muitíssimo. Mas não por ter discutido sobre as
nossas diferenças; nunca fizemos isto; e sim porque encontramos
nele um homem espiritual, um verdadeiro cristão. Vemos nele o
evangelho encarnado, a sua humildade, o seu amor pelas pessoas,
a sua coragem profética para enfrentar os corruptos, sejam do
governo, sejam da cúria; a sua firmeza contra os pedófilos, contra os
estupradores, contra a máfia e contra outros tantos males.
AICA: Por quais caminhos você acha que a unidade dos cristãos
deverá transitar?
Pastor Himitian: No passado, foi colocada muita ênfase nas nossas
diferenças teológicas, eclesiológicas e litúrgicas. Sem ignorar que
tudo isto tem a sua importância e o seu lugar, e que um dia
chegaremos a harmonizar as nossas diferenças à luz da Palavra de
Deus, nós hoje acreditamos que temos que priorizar o seguinte:
aqueles de nós que se chamam de cristãos têm que ser cristãos de
verdade, ter uma conduta santa, amar a Deus e amar o próximo.
AICA: E qual é o lugar de Francisco em tudo isso?
Pastor Himitian: Ele tem profundas e firmes convicções teológicas,
do meu ponto de vista, mas ele não é um reformador da teologia. Ele
é um revolucionário. Ele está encarando uma revolução na Igreja,
propondo que os cristãos encarnem o evangelho, vivam as bemaventuranças, sejam como Cristo, mediante a força transformadora
do Espírito Santo. E é isto que mais nos agrada nele e o que nos fez
baixar a guarda.
AICA: Você acha possível um reencontro com Roma? Nesse caso, é
mais viável com as igrejas evangélicas ou com as igrejas orientais?
Pastor Himitian: Eu acho possível um reencontro com a única
cabeça da Igreja que, segundo a Bíblia, é Jesus Cristo. E não só
acho possível como, na minha convicção e fé, vai acontecer. O
apóstolo Paulo declara que Deus se propôs a voltar a unir tudo sob
uma só cabeça, que é Cristo. E eu estou convencido de que Deus é
Todo-Poderoso e o fará. Todos nós temos erros e acertos: os
católicos, os evangélicos e os ortodoxos. Temos que permitir que a
verdade da Palavra de Deus, no poder e na revelação do Espírito
Santo, nos santifique e nos livre dos nossos respectivos erros. Deste
modo, a unidade perfeita que Jesus pediu ao Pai se realizará.
(Do site da Zenit, Roma)

~
COMUNIDADE

SÃO JOS~

Nossa Comunidade - Notícias e Realizações

~
COMUNIDADE

SÃO JOS~

Die Jesuiten Feiern 200 Jahre Wiedererrichtung
Seit dem Anfang der Gemeinde S. José in Porto Alegre sind die Jesuiten für ihre geistliche Betreuung zustãndiq. Sie
kamen nach Brasilien um die deutschsprechenden
Katholiken hier im Süden zu begleiten. 1mJahre 1841, 83 Jahren nach
der Verbannung aus Brasilien, kamen die ersten Jesuiten zurück in unser Land, und zwar nach Rio Grande do Sul. Sie
kamen aus Argentinien und konnten wenig Deutsch. Einige Jahre spãter (1849) kamen deutsche Missionare. Die
Verbannung wurde 1759 von Marquês de Pombal angeordnet. 1m Jahre 1773, unter Druck der K6nige von Portugal und
$panien, hat der Papst Klemens XlV. den Orden weltweit aufgel6st.
Friedrich 11.von Preussen und Katarina 11.von Russland, weigerten sich die
Aufhebung zu ver6ffentlichen.
"Das sind unsere besten Lehrer", sagte die von Geburt evangelische
Zarin Katarina. So überlebten die Jesuiten in diesen zwei Làndern und
anderswo auch. Dieses Weiterbestehen
wurde von den Papsten
angenommen, einArt Gestãndnls des begangenen Unrechts.
Kurz nach der Rückkehr aus sei nem Exil in Fontainebleau erklãrte
Papst Pius VII. mit der Bulle "Sollicitudo omnium ecclesiarum" die
unbeschrankte Bestatigung der Gesellschaft Jesu in der alten Form und für
die ganze Welt. Die Bulle wurde am 31. Juli, Fest des HI. Ignatius
ver6ffentlicht; rechtskràftiq wurde sie am 7. August 1814. Dieses 200jahrige Jubilâurn feierten wir
mit grosser Freude. Am Tage der .
Wiedererrichtung waren es gerade noch 600 Jesuiten von den 23.000 die
es vor der Auhebung gabo Heute sind es rund 17.000 Jesuiten in 130 l.ândern ..
Zur Er6ffnung des Jubilãurnsjahres am 3. Januar 2014 feierte Papst Franziskus - der erste Jesuit im Amt eines
Papstes - in der Kirche 11Gesú, in Rom, ein Hochmat, in dem für die Heiligsprechung von P. Peter Faber, SJ, gedankt wurde.
Das Jubiláumsjahr geht am 27. September 2014, dem Datum der ersten Approbation im Jahr 1540, zu Ende. Das Motto des
Jubilaumsjahres heisst "Mit erneuertem Schwung und Eifer". Papst Franzikus trafvorher schon den General der Jesuiten, P.
Adolfo Nicolás (auf em Bild) ..
Auftrag der Jesuiten ist es, an die Grenzen zu gehen. Und damit sind nicht nur geografische Grenzen gemeint. Es geht
darum, dass wir uns in schwierigen Lagen für die Armen und Ausgegrenzten dieser Welt und für die Verbreitung des
Glaubens in komplizierten Situationen einsetzen. In Grenzgebieten und Situationen gibt es oft haftiqe Konflikte. Deswegen
wurden sie oft verfolgt und verbannt. Eine neue Grenze war da mais die Situation der Deutschen Einwanderer, und da wurden
die Jesuiten von dem vom Bischof von Porto Alegre gerufen um zu helfen. Danken wir Gott für diesen Orden der unserer
Kirche geschenkt wurde, und für den weisen Gründer, der hl. Ignatius von Loyola (1491-1556), der seiner Zeit weit varraus
war.
Pe. Martinho Lenz, SJ.

DROGAS
O PROBLEMA É MEU, O PROBLEMA É TEU,
O PROBLEMA É NOSSO.
DIA 24 DE SETEMBRO DE 2014 - PALESTRA DA SRA. CLÁUDIA MARIA PEREIRA DE CRISTO
LOCAL: HOTEL PLAZA SÃO RAPHAEL - HORÁRIO: 20 h
Cláudia Maria Pereira de Cristo é Coordenadora
Presidente da entidade em Nepomuceno,
Terapeuta em Química-Individual

Saúde Mental e Atenção Álcool e Drogas, sendo

MG. É, igualmente, membro do CONEAD -MG,

sendo ainda

e Familiar. A Sra. Cláudia está vindo a Porto Alegre para dar seu testemunho

de vida na PACTO - Pastoral de Auxílio Comunitário ao Toxicômano,
da recuperação de jovens. Aproveitando

na Fazenda do Senhor Jesus, que cuida

sua vinda à nossa cidade, ela se prontificou a dar uma palestra

intitulada "DROGAS, O PROBLEMA É MEU, O PROBLEMA É TEU, O PROBLEMA É NOSSO", palestra que
estará aberta ao público. Convidamos a todos interessados a comparecer no local e horário acima, pois se trata
de pessoa altamente qualificada no assunto e que poderá ajudar em muito a todos nós.
Aproveitamos para agradecer a cooperação recebida dos Hotéis Plaza São Raphael, possibilitando, em
conjunto, com a Comunidade São José, a vinda da Sra. Cláudia.

