Oração
Prepara, Deus, nosssas mãos para um toque diferente.
Para despertar ternura, afeto, consolo e amizade. Que
elas possam brindar, sustentar, construir e orientar.
Prepara, Deus, nossos braços para um encontro
diferente. Para sentir a unidade, a proximidade, o
manto da misericórdia que nos cobre, o calor que
nos faz um só corpo. Que eles possam fortalecer,
proteger, alcançar a quem está longe.
Prepara, Deus, nossos ombros para uma carga
diferente. O peso das lágrimas alheias, da culpa do
mundo, da própria cruz e de tantas outras. Que eles
possam ser cavalgadura dos filhos e filhas que entram
no Reino de Deus.
Prepara, Deus, nosso coração para um pulsar
diferente. Para bombear a vida que se esgota, para
sentir-nos dentro desse grande peito que é a
comunidade terra. Que possa ele alegrar-se, festejar,
ser redimido do desamor e do abismo da prepotência.
Prepara, Deus, nossa mente para uma verdade
diferente. Para pensar em como viver de outra
maneira, com pureza, justiça, sabedoria, honradez e
confiança. Que nossas ideias possam nascer todos os
dias e compreender assim como o sol, que dá a luz
sem discriminação, sem julgar, sem submeter, sem
condenar.

Para meditar e rezar
“A oração é a paz do espírito, a quietude dos nossos
pensamentos, o equilíbrio das nossas recordações, o
mar de nossa meditação, o descanso dos nossos afãs e
a calma em nossas tempestades.”
Jeremy Taylor

“Adorai ao Senhor na beleza da santidade.”
(Salmo 96.9)
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“Batam palmas os rios; unânimes aplaudam os montes
ao Senhor.” (Salmo 98.8)
Nós te agradecemos, Senhorpela do dia e a treva da
noite. Faze-nos ousados como o dia em proclamar tua
glória. E humildes como a noite em fugir do orgulho.
Graças, Senhor, por tantas graças. Amém.

“Entregamos o caminho ao Senhor,
Confiamos a jornada ao seu amor.”

“A Igreja verde,
numa era de esperança.”

Silvio Meincke

PROGRAMA
DO
FESTIVAL DE FLORES
Tema: Adoração e Serviço

Prepara, Deus, nossos pés para um caminho diferente.
Para vencer o veneno, a traição e o medo. Para andar
como de dia, sem cansaço, sem desculpas. Que eles
levem a boa notícia, o bom humor, o bom semblante,
a boa fé, nossos corpos humildes, ressuscitados por
tua Palavra.
(Amós Lopez - Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos)

Pelotas, outubro de 2014

O

Festival de Flores, implantado na
Diocese Anglicana de Pelotas,
em1997, está na sua 18ª edição.
Esta é uma experiência litúrgica que
possibilita às pessoas admirarem a
beleza da criação, num clima de
oração e poesia; silêncio e contemplação.
A música dos corais e instrumental se
misturam ao perfume inconfundível das
flores organizadas em criativos arranjos,
preparados por “mãos de fada.”
“Muitas pessoas são atraídas para a
visitação às igrejas, catedrais
principalmente, por ocasião dos
festivais de flores na Primavera e no
Verão...
Notícia do Church Times, jornal da
Comunhão Anglicana, de Londres.
Já a imprensa pelotense considerou o
Festival de Flores da Catedral do
Redentor “uma exuberante celebração
que mostra toda sua alegria no sorriso
das flores... A beleza das flores é a
alegre expressão do sorriso do povo que
celebra a beleza da vida.”
Aproveitemos, então, este evento para
recolhimento interior, conversar com
Deus, meditar, confiar a Ele suas dores,
angústias, tristezas, crer no seu amor.
Visite-nos das 10h às 18h.
Não fecha ao meio-dia.
SEJA BEM-VINDO

PROGRAMA
Dia 18 de outubro (Sábado)
10h - Devocional de abertura
11 - Visitação
15h - Apresentação do
Musical Quinta Estação
16h – Apresentação do
Instrumental Ciranda
(Associação Amar)
16h30min - Apresentação do
Coral Eunice Lamego
17h30min – Apresentação do grupo de
Música São João Batista
18h – Encerramento da visitação
Dia 19 de outubro (Domingo)
10h - Celebração da Santa Eucaristia
11h30min - Visitação
16h - Apresentação do Coral da
Universidade Católica de Pelotas
17h - Apresentação do Grupo de Música
da Santíssima Trindade
18h - Encerramento da visitação

Dia 20 de outubro (Segunda-feira)
10h - Visitação
16h30min - Apresentação grupo
violino e flauta
18h - Encerramento da visitação
Dia 21 de outubro (Terça-feira)
10h - Visitação
17h - Apresentação maestro
João Carlos Gottinari
18h - Encerramento do Festival
Salão Paroquial - Durante o Festival de
Flores será servido chá/refrigerante com
tortas salgada e doce. Podem também ser
adquiridos produtos coloniais, artigos de
bazar, artesanato e suvenirs.

