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CARTA AOS MEMBROS E AMIGOS
Informações sobre o programa e a vida da nossa Comunidade
Ato de Consagração em julho: não haverá o Ato de Consagração. O sacerdote João
estará nas colônias em Campos de Jordão e depois em férias. Um grupo de membros
assumiu a tarefa de organizar um encontro devocional nos domingos. Assim, a corrente
religiosa dos domingos não será interrompida.

Ato de Consagração aos sábados: para poder atender às necessidades das nossas
filiais teremos, agora, em São Paulo, o Ato somente uma vez por mês aos sábados.

Ato de Consagração em julho nas quartas-feiras: não haverá o Ato de Consagração.

Grupos de estudos em julho: não teremos os grupos de estudos.

Seminários: uma vez por mês teremos, na sexta feira à noite, uma palestra e no sábado
de manhã, depois do Ato de Consagração, um aprofundamento do tema da palestra. Neste
programa já se encontram os dois primeiros seminários sobre os temas: Alimentação e
Transubstanciação e Transubstanciação e Carma. Temos a alegria de poder contar com a
colaboração de Andreas Attila de Wolinsk Miklos e de Ana Paula Curi.

Aulas de religião: retomaremos um impulso que já viveu bem forte no passado em nossa
Comunidade. Uma vez por mês, num sábado, teremos atividades para famílias: aulas de
religião para as crianças e para os confirmandos, mas também atividade para os pais. Veja
os detalhes no folheto especial para estes sábados, anexo a este programa. E divulgue,
por favor, para famílias interessadas.

Fórum: há um ano tivemos o impulso de uma vez por mês nós nos reunirmos depois do
Ato para conversarmos sobre a vida de nossa Comunidade. Alguns bons frutos surgiram
destes encontros. Infelizmente não foi possível darmos continuidade com o fórum naquela
ocasião. A partir deste programa vamos retomar estes encontros.

Grupo de músicos: um pequeno grupo de músicos já se formou e estão se reunindo
regularmente para, tocando juntos, prepararem-se para realizar a música no culto. Novos
interessados são bem-vindos! Entrem em contato com Mirella Napolitano ou com João.
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JOÃO BATISTA
No Ato de Consagração do Homem, a oração da época de João Batista começa
com a descrição que, de nossas almas, flui para o Deus-Pai a gratidão.

A gratidão é um sentimento que podemos ter para algo que sucede em nossa vida
ou para alguém que nos fez algo de bem. No caso da oração, podemos sentir
gratidão ao Deus-Pai, o nosso criador, a origem de nossa existência.

Em português, temos duas palavras para expressar este sentimento: podemos
dizer “sou grato”, mas normalmente dizemos: “obrigado”. Ser grato leva ao
sentimento de gratidão, mas “obrigado” leva ao sentimento de obrigação. Aqui
podemos despertar-nos para uma diferença muito grande que pode se formar no
relacionamento entre nós, quando um ajuda ao outro: pode se formar a gratidão e
pode se formar a obrigação.

Quando alguém faz algo de bom para o outro, pode surgir um relacionamento como
uma dívida. O outro se sente na obrigação de retribuir aquilo que recebeu de bom.
Mas se aquilo que fazemos realmente vem de uma postura altruísta, sem a espera
de retorno, sem a expectativa de ganhar algo com aquilo que se fez, se é realmente
de “graça”, então não se forma uma dívida, não se forma uma obrigação. Formase um relacionamento em liberdade. E, na liberdade, pode se formar realmente a
gratidão.

Nós recebemos muito do mundo espiritual, do Deus-Pai: toda a nossa existência.
Mas recebemos isto para nós nos tornarmos seres livres. O mundo espiritual não
espera de nós uma obrigação. Ele o fez de “graça”. Por isso podemos sentir
realmente gratidão.
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ATO DE CONSAGRAÇÃO DO HOMEM
Domingos, às 10 horas
Quartas-feiras, às 8 horas
Sábados, às 9 horas, uma vez por mês: em 24/06, 12/08 e 09/09
Em alemão - terças-feiras, às 9 horas, uma vez por mês: em 01/08 e 05/09

ATO DOMINICAL
Para crianças a partir do 1ºano escolar
Domingos às 9 horas – história e às 9h30 o Ato
Aos sábados, uma vez por mês, junto com as aulas de religião: em 05/08,
02/09, 30/09

GRUPOS DE ESTUDO
Evangelho da próxima semana – quartas-feiras às 9 horas, após o Ato de
Consagração do Homem.
“Coração” – nos sacramentos, nos evangelhos, na antroposofia - quintasfeiras às 17h15.

GRUPO DE JOVENS
Realizado quinzenalmente, às quartas-feiras, das 19 às 21h30 com João e
Corrado – celular: 11-9.99869016.

PREPARAÇÃO PARA A CONFIRMAÇÃO
Para os jovens que fizerem 14 anos até 31 de maio de 2018.
-

Aula de religião e de confirmação e

-

Ato para as crianças (culto)

-

Às 9 horas, nos sábados dias: 05/08, 02/09 e 30/09

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
No mês de julho o sacerdote João estará nas colônias de férias em Campos de
Jordão e de férias. Assim não haverá o Ato de Consagração e os grupos de
estudo. Aos domingos um grupo de membros fará um Ato Devocional junto com
aqueles que estiverem presentes.
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PALESTRAS E ATIVIDADES
JOÃO BATISTA
24/06 – sábado - Dia de João Batista
Ato de Consagração do Homem às 9 horas
25/06 – Domingo
Alocução: “ Eu sou a voz na solidão, que diz: prepare o caminho do
Senhor“
FÓRUM
Sobre assuntos da Comunidade
06/08 - Domingo após o Ato

Seminário: Alimentação e Transubstanciação
Seminário com Andreas Attila de Wolinsk Miklos e João Torunsky
-

11/08 - sexta feira às 20 horas - Palestra conjunta de Attila e João

-

12/08 – sábado às 9 horas - Ato de Consagração do Homem
das 10 às 13 horas: trabalho sobre o tema

FÓRUM
Sobre assuntos da Comunidade
03/09 - Domingo após o Ato

Seminário: Transubstanciação e Carma
Seminário com Ana Paula Cury e João Torunsky
-

08/09 - sexta feira às 20 horas - Palestra conjunta de Ana Paula e João

-

09/09 – sábado às 9 horas - Ato de Consagração do Homem
das 10 às 13 horas: trabalho sobre o tema

Dia de Micael
29/09, sexta feira, Dia de Micael - 8h00 Ato de Consagração do Homem
30/09 também acontecerá a Festa de Micael para as crianças (sábado de aulas
de religião)
01/10 – domingo - Alocução: O semblante de Cristo - Sacerdote João
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PERICÓPIOS
Trechos do Evangelho de cada domingo do ano

Época de João - de 24/06 a 16/07
24/06 – Marcos 1, 1-11 – O batismo
25/06 – Marcos 1 - O batismo
02/07 – João 1, 19-34 – A confissão de João
09/07 – João 5, 31-38 – Cristo fala sobre João
16/07 – Mateus 14 – Morte de João
3ª época Intermediária – de 23/07 a 25/09
23/07 – Marcos 8, 27-38 – A confissão de Pedro
30/07 – Mateus 7, 1-14 – Do sermão da montanha
06/08 – Lucas 15 – A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo
13/08 – Lucas 9, 1-17 - A missão dos discípulos – A alimentação dos 5000
20/08 – Lucas 18, 35-43 - A cura de um cego
27/08 - Marcos 7, 31-37 – A cura de um surdo e mudo
03/09 – Lucas 10, 1-20 – A missão dos setenta
10/09 – Lucas 17, 5-37 – O crescimento da fé, a cura de dez leprosos,
a anunciação da parúsia
17/09 – Mateus 6,13-34 – Do Sermão da Montanha
24/09 - Lucas 7, 11-1 – A ressurreição do jovem de Naim

Sacerdote João Torunsky
E-mail: jtorunsky@gmail.com e Celular: 9.9422.7030
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A Comunidade de Cristãos do Brasil em São Paulo
sustenta-se a partir de contribuições dos seus membros e amigos.
Pedimos o apoio de todos.
Depósitos em nome da Comunidade de Cristãos do Brasil
CNPJ 62.888.805/0001-70 - Banco Itaú, ag. 0772, cc. 31.177-5
Av. Vereador José Diniz, 3037 – CEP 04603-002. São Paulo.

e-mail: comunidadedecristaos@gmail.com
site: www.comunidade-de-cristaos.org.br
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