
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pai e Mãe 
 

Tão logo reconheci a diferença entre as duas mãos do 
pai, um novo mundo de compreensão se abriu para mim.  
 
O Pai não é somente um grande patriarca. Ele é 
igualmente pai e mãe. Ele toca o filho com uma mão 
masculina e uma feminina. Ele segura, ela acaricia. Ele 
confirma, ela consola. Ele é, certamente, Deus em quem 
o masculino e o feminino, a paternidade e a 
maternidade, estão totalmente presentes. Aquela mão 
direita carinhosa faz ecoarem em mim as palavras do 
profeta Isaías: “Por acaso uma mulher se esquecerá 
da sua criancinha de peito? Não se compadecerá ela 
do filho do seu ventre? Ainda que as mulheres se 
esquecessem eu não me esqueceria de ti. Eis que te 
gravei nas palmas das minhas mãos”. 
 
Há depois o amplo manto vermelho. Com sua cor quente 
e sua forma arcada, oferece um lugar de abrigo onde é 
bom estar. Em princípio, o manto cobrindo o corpo 
curvado do pai pareceu-me uma barraca convidando o 
viajante cansado a encontrar algum repouso. Mas ... 
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 ...continuando a fitar o manto vermelho, outra 
imagem, mais forte do que a da tenda, veio à 
minha mente: as asas protetoras do pássaro 
fêmea. Lembraram-me das palavras de Jesus 
sobre o maternal amor de Deus: “Jerusalém, 
Jerusalém… quantas vezes quis eu ajuntar 
os teus filhos, como a galinha recolhe os 
seus pintinhos debaixo das suas asas, e 
não o quiseste!”. 
 
Dia e noite Deus me mantém protegido como 
uma galinha protege seus pintinhos debaixo 
de suas asas. Mais do que a imagem de uma 
tenda, a figura das asas de uma mãe vigilante 
representa a segurança que Deus oferece aos 
seus filhos. Exprimem cuidado, proteção, um 
lugar para repousar e se sentir a salvo. 
E assim, sob a imagem de um velho patriarca 
judeu, surge também um Deus maternal 
acolhendo seu filho de volta a casa. Quando 
olho agora novamente para o velho pintado 
por Rembrandt, debruçado sobre seu filho 
que volta e tocando seus ombros com suas 
mãos, passo a ver não só um pai que aperta 
seu filho nos braços, mas também uma mãe 
que acaricia seu filho, envolve-o com o calor 
do seu corpo, e segura-o contra o ventre do 
qual ele proveio. Assim, a “volta do filho 
pródigo” se torna a volta ao seio de Deus, o 
retorno às origens do ser e novamente faz 
ecoar a exortação de Jesus a Nicodemos 
para renascer do alto. 
 
(Henri Nouwen – A volta do filho pródigo) 
 

 
 

Oração pelas Mães: 
 

Senhor Deus, de infinita bondade, hoje e 
sempre, te pedimos: abençoe todas as mães 
do mundo. Em todos os lares, em todos os 
cantos, em todos os chãos. 
 
Às mães com filhos pequenos concede vigor 
para acompanhar o ritmo intenso e as 
necessidades de suas crianças; 
 
às mães jovens dá sabedoria  
e orientação na educação 
de seus filhos;  
 

às mães que têm filhos  
adolescentes dá paciência 
 e compreensão para serem  
sempre boas amigas de seus  
filhos;  
 

às vovós, que são mães duas vezes,  
concede a alegria de terem o amor  
de seus filhos e netos.  
 
Senhor, lembramos com carinho das mães  
sozinhas, que enfrentam a gravidez, o parto 
e a luta diária, sem a companhia e o apoio de 
seu esposo ou de uma  família. 
 
Dá a todas a responsabilidade e a seriedade 
para serem boas esposas e educarem seus 
filhos no caminho da salvação.  
 
Pedimos-te, ó Deus, pelas mães que 
perderam seus filhos. Elas que sofrem, 
sentem saudades, e buscam compreender 
porque lhes chamastes à vida eterna antes 
delas.  

E finalmente te pedimos pelas 
mamães que não geraram seus 
filhos no ventre, mas no 
coração, e adotaram, criaram 
ou ajudaram com amor na 
educação crianças que  
necessitavam.  
 
Em nome de Jesus. Amém.   

 
  
 
 
 



Série do Mês – Integrando Fé e Trabalho 
 

Sexta-feira, 06/05 
Diretoria 

Sábado, 07/05 & 29/05 
Culto Barra Tijuca, 20h 

Sábado 14/05 
Encontro Jovens: Filme 

Domingo 15/05 
Pentecostes 

Domingo 15/05 
Diretoria - Planejamento  

Sábado 21/05 
Culto Jovem Distrito, 17h 

Sexta 27/05 
Churrasco Homens & Mulheres 

 

Destaques do Mês 

Estaremos estudando neste 
mês de maio como nossa fé 
cristã e nosso Deus da Bíblia 
nos ajuda a encontrar 
propósito em nossos ofícios 
diários e superar os desafios 
que encontramos no 
trabalho. 
 
Como cristãos enfrentamos 
constantemente diversos 
desafios relacionados ao 
trabalho: ser aprovado em 
um processo seletivo; 
identificar-se com uma área 
de atuação especí fica; 
ganhar o suficiente para 
manter um novo núcleo 
familiar; mudar de cidade 
pelo emprego; suportar 
afronta de colegas; erguer 
uma nova empresa; dar 
conta da sobrecarga de 
atividades. Diante deles, 

como permanecer firmes na 
fé? 
 
Podemos dizer também que 
passamos a maior parte de 
nosso tempo semanal 
envolvidos com o nosso 
trabalho. Se nossa fé só nos é 
relevante para o domingo, que 
real uti l idade ela tem?  E como 
ainda colocar nossa profissão 
a serviço do reino de Deus? 
 
Todos os domingos, durante o 
culto, no momento da 
mensagem, refletiremos sobre 
estas questões.  
 
Também ampliaremos o 
diálogo e o aprendizado nas 
quartas-feiras, 19:30h.  
 
Todos estão convidados!   
 

 

Feliz mês das mães! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brechó “Bacana & Solidário”  
No Sábado 18 de junho, das 10:00 às 16:00hs, nossa 
igreja está organizando seu 1º brechó do ano para 
arrecadação de fundos para nossas obras sociais. 
Pedimos a colaboração de todos com doações de 
roupas modernas e antigas, bijuterias, acessórios, 
calçados, móveis e artigos de decoração. Participe! 
 

Grupo de Teatro 

Acaba neste mês de maio os ensaios de teatro da 
Companhia Abraço da Paz realizados na nossa igreja. 
Desde janeiro, cedemos nosso espaço físico para que 
o grupo pudesse preparar a peça “No Passinho dos 
Tabajaras”, peça inspirada na vida de alguns jovens 
da comunidade vizinha. A peça estará em cartaz 
durante o mês de junho, nas quintas e sextas-feiras, 
19h, no Centro Cultural da Light, no centro da cidade. 
A companhia demonstrou seu agradecimento com 
nossa congregação, incluindo no texto da peça o 
personagem de um pastor e de uma igreja que dá um 
bom testemunho de amor cristão.  
 

Aulas da Violino 

Estamos dialogando com o Grupo Afinatto para 
oferecer aulas de violino aqui em nossa igreja, em 
breve. O grupo já tem uma parceria exitosa com a Cel 
Paz, na Tijuca.  
 

Hospitalidade Olimpíadas 

Se alguém pode receber na sua casa algum irmão ou 
irmã luterano(a) que vem assistir ou ser voluntário 
durante os jogos Olímpicos, por favor, avisem ao 
pastor. Estamos recebendo muitos pedidos.  
 

Congresso Nacional 
Universitários Luteranos 

Estimulamos nossos universitários a participar deste 
encontro. O investimento é de R$170. Mais 
informações: http://anulnacional.wix.com/anul 
Interessados falem com o pastor Tardelli, que será 
um dos palestrantes do congresso.   
 

 
 

Em Nossa  
Oração 
 

Aniversariantes:  
Ana Maria, filha da Vanda (3); 
Eike Zimmer Freysleben (3); 
Eduardo Arndt (7); Eliane 
Fonseca (11); Solange Starosky 
(12); Agnes Schimidt (15);  
Thomas Hoskinson (20); Mônica 
Hammer (22) e Bárbara Gehrke 
(29) 

 
Petições:  
SAÚDE: Solange Werner; D. 
Marcelina (mãe Eliane – câncer 
inicial); Pedro Alves; D. Neide 
(Vó da Helena); Luiza Benvenutti 
(exames); Ana Luiza (afilhada 
Stephanie – infecção rins e 
urina); Isabel (depressão); 
Mônica (câncer); Luiz Carlos; 
Dário Lucas; Bertoldo;   
TRABALHO: Victor  
IMIGRAÇÃO: Jason 
 
Ações de Graças: 
Promoções militares: Evandro 
Lupchinsky (Coronel); Cristiano 
Guimarães (Tenente Coronel); 
Estágio (Felipe Welzel); 
Trabalho (Henrique Welzel); 
Recuperação Saúde:  
Dona Ivone;  
Tiago Davi; 
Luiz Antônio,  
Gertha  
 
 

 

Notícias 

1. 

2. 

3. 

http://anulnacional.wix.com/anul

