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CARTA AOS MEMBROS E AMIGOS

Caros membro e amigos da Comunidade de Cristãos em São Paulo,

Nós nos alegramos de enviar aqui o próximo programa da nossa
Comunidade e queremos com esta carta passar também algumas
informações.

Natal
Como todo o ano teremos no dia de Natal (25/12) os três Atos de
Consagração: na meia noite (0h00), no amanhecer (8h) e no dia (10h).
É a única vez no ano que celebramos três Atos de Consagração no
mesmo dia, é como a fonte de força sacramental para todo o ano. Quem
tem a vivência dos três Atos sabe como isso é muito especial, mas
também que exige uma grande força de vontade. Se alguém quiser ficar
na Comunidade para assistir os Atos de Natal, seria bom com
antecedência organizar a possibilidade de dormir e de refeições. Nós
temos o espaço, mas não temos um serviço de hotel. Iniciativa própria
é necessária.
Também teremos no dia do Natal o Ato especial para as crianças. Neste
Ato, de uma forma cultiva, é contada para as crianças a história do Natal
e elas podem levar esta vivencia para todo o próximo ano. Quem está
em São Paulo deveria pensar bem em proporcionar está vivência para
os seus filhos.
Entre o Natal e Epifania (o tempo das Noites Santas) teremos nos dias
de semana, após o Ato de Consagração do Homem, novamente um
curso. Desta vez decidimos estudar conjuntamente uma obra de um
escritor brasileiro: Morte e Vida Severina, de João Cabral de Mello
Neto. Podemos questionar porque estudar este na época de natal, pois
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a obra trata quase todo o tempo do tema da morte. Chama-nos a
atenção que o autor deu à sua obra o subtítulo Auto de Natal. E,
realmente, encontramos no fim da obra o mistério do nascimento. É na
realidade uma síntese de Natal e Páscoa e nos parece que permite um
maior pressentimento do que é o mistério do Natal, do que uma
observação histórica. Esperamos que muitos possam participar e
contribuir no trabalho comum.

Ano Novo
No domingo, 1° de janeiro, teremos uma alocução antes do Ato de
Consagração e uma conversa depois do Ato. As duas juntas expressam
a nossa intenção de tentarmos, conjuntamente, fazer uma retrospectiva
do que foi o ano de 2016 e tentar formar nossas intenções para o ano
2017.

Colônia de férias para as crianças
De 03 a 16 de janeiro teremos a colônia de férias em Botucatu. Quem
tiver interesse entre em contato com o Carlos.

Colônia de famílias
De 16 a 22 de janeiro teremos a colônia de famílias em Botucatu. Quem
tiver interesse entre em contato com o João.

Música para o Ato de Consagração
Desde alguns meses temos a alegria de que Mirella tem feito música
para o culto e também nos ajudado a cantar, tanto durante o culto, como
ensaiando depois do culto com as pessoas interessadas. O culto
necessita de música, mas a qualidade que a música tem que ter no
culto é muito diferente do que a que ela tem como arte. A música no
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culto tem que servir o culto e não se apresentar a si mesma. Aquilo que
numa sala de concerto pode ser uma música maravilhosa, pode no
culto ser uma impossibilidade. Esta qualidade cúltica da música
podemos sentir naquilo que estamos vivenciando no momento. Para
isto não é necessário que o músico seja um profissional, mesmo que
possa ser. É necessário que ele queira aprender a desenvolver no seu
modo de tocar o seu instrumento está qualidade cultiva. Não queremos
ter somente um músico na Comunidade, mas um grupo de músicos.
Temos a certeza de que vários de nossos membros e amigos poderiam
contribuir de uma forma muito boa para enriquecer o nosso culto com
música. Pedimos a todos aqueles que neste sentido querem contribuir,
que

contatem

a

Mirella

(mirella.napolittano@gmail.com)

para

marcarmos um encontro e formarmos um grupo de músicos.

Congresso na Holanda
De 02 à 06 de junho de 2017 haverá um Congresso internacional da
Comunidade de Cristãos na Holanda. Já existem algumas pessoas da
nossa Comunidade que participarão deste congresso. Quem quiser
mais informações perguntem a um dos sacerdotes.

Armários para os livros e documentos da Comunidade
Com a campanha para os armários conseguimos arrecadar um terço
do que necessitamos. Somos muito gratos a todos que colaboraram.
Para o financiamento total nos falta ainda 10.000 reais.

Finanças da Comunidade
Começamos o ano de 2016 com a tarefa de financiarmos dois
sacerdotes e com a meta de fecharmos o ano sem um déficit. No início
do ano tivemos poucas contribuições o que nos levou a pedir a ajuda
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de todos. Com o esforço de muitos tivemos contribuições maiores o que
nos levou no meio do ano a comunicar à Comunidade que estávamos
com muita esperança de fechar o ano sem um déficit. A partir daí as
contribuições diminuíram de novo. Agora vemos que para alcançar a
nossa meta de não fazer um déficit necessitamos de um novo esforço.
Por favor, caso seja possível, ajude a nossa Comunidade com uma
contribuição financeira.

Ausência dos sacerdotes
Em fevereiro tanto João como Carlos terão que estar na Alemanha e
por isso não teremos algumas vezes as atividades durante a semana.

Com abraços fraternais

Carlos e João
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ADVENTO – Tempo de Espera

Anunciação de Fra Angelico

A partir do primeiro domingo de Advento (27 de novembro), temos
quatro semanas de espera por aquele que há de vir no Natal. Não se
trata de rememorar um acontecimento histórico de dois mil anos atrás,
mas de viver um acontecimento novo, que é recorrente a cada ano.
Na palavra "espera" há algo de passivo, mas não precisa ser assim
necessariamente. Há um lado ativo na espera, se enfatizamos a
preparação para a chegada do Cristo. À semelhança da Maria, grávida
do menino Jesus, podemos vivenciar essa espera como se
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estivéssemos grávidos. Nós nos tornamos Maria e gestamos Jesus em
nossa alma. Nessa gestação, vivenciamos toda a esperança da
humanidade pela vindoura salvação, pela segunda vinda do Cristo. Não
a ideia dos fins dos tempos ou do juízo final, mas a ideia de nutrir na
alma nossas esperanças de harmonia, autodesenvolvimento, cura,
transformação, aperfeiçoamento, superação.

Podemos vivenciar a

espera de forma diferente a cada semana de Advento. Na primeira
semana, relembremos os tempos de espera da humanidade pré-cristã,
como nos mistérios persas de Mitra quando já se esperava um
mediador - o Espírito Solar - que seria o guia das almas, prometendo à
humanidade a vida eterna. Nessa primeira semana podemos ainda ler
no Velho Testamento as profecias sobre a vinda do Messias, como em
Isaías 7, 14: "pois saiba' que Javé lhes dará um sinal: A jovem concebeu
e dará à luz um filho, e o chamará pelo nome de Emanuel".

Na

segunda semana recomenda-se a contemplação de uma imagem da
Anunciação, como por exemplo a Anunciação de Fra Angelico de
Cortona. Nela, podemos vislumbrar essa qualidade receptiva da alma,
que com humildade responde nas palavras de Maria, mesmos sem
compreender bem o que virá, mas sabendo que o que virá será para o
bem: "faça-se em mim segundo a tua palavra" (Lucas 1,38).
Na terceira semana, podemos refletir sobre a segunda vinda do Cristo
no etérico: o tornar-se visível à alma humana, na condição que se
tornou possível após a Ascensão. Um tornar-se presente na vivência
consciente do ser humano, quando não buscamos “seguranças”
externas, mas a verdadeira segurança espiritual.
Na quarta semana, o motivo de espera torna-se bem próximo.
Chegamos ao centro da mística do Advento, aproximando-nos do Ser
do Cristo em nossa alma, apontando para o futuro da humanidade. O
vir-a-ser do homem será o vir-a-ser de Deus. A alma humana pode
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preparar para o Cristo um invólucro de admiração, compaixão, amor e
consciência. Com a admiração abrimo-nos para a beleza e
singularidade dos seres, diminuindo as forças egoístas centradas no "si
mesmo", com a compaixão e o amor abrimos nossa alma para o outro
e com a consciência unimo-nos moralmente com o mundo.

Sabemos

que ainda estamos muito aquém desses ideais, mas a meditação sobre
eles na quarta semana de Advento prepara nossa alma para que
possamos genuinamente vivenciar o Natal. Desejamos a todos um
ótimo período de Advento.
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ATO DE CONSAGRAÇÃO DO HOMEM
Domingos, às 10 horas
Quartas-feiras, às 8 horas – não haverá nos dias: 11/01, 18/01 e 25/01,
15/02, 22/02 e 01/03 de 2017
Sábados, às 9 horas – não haverá nos dias: 07/01, 14/01, 21/01 e 28/01,
18/02 e 25/02.
Em alemão - terças-feiras, às 9 horas, dias 06/12, 07/02 e 07/03
Natal:
25/12 – 00h00 - 1º Ato de Consagração de Natal
25/12 às 8h00 - 2º Ato de Consagração de Natal
25/12 às 10h00 - 3º Ato de Consagração de Natal
25/12 às 11h30 – Ato Natalino para as Crianças
Noites Santas:
De 26/12 a 30/12 e de 02 a 05/01 – Ato de Consagração do Homem às 8 horas
31/12 – sábado – Ato de Consagração do Homem às 9 horas
01/12 – domingo - Ato de Consagração do Homem às 10 horas
Epifania: 06.01 às 8 horas

ATO DOMINICAL para as crianças
Domingos, às 9 horas - a partir do 1ºano escolar

GRUPOS DE ESTUDO
Evangelho da semana - quartas-feiras, às 9 horas – não haverá nos dias: 11/01,
18/01 e 25/01, 15/02 e 22/02 e 01/03 de 2017
Evangelho de João – quinzenal, nas quartas-feiras às 20h30 – agenda de datas
e condução com o Sacerdote Carlos
As Epístolas do Ato de Consagração do Homem – quintas-feiras às 17h15.
Agenda de datas e condução com o Sacerdote João
Grupo de jovens: de 15 em 15 dias, às quartas-feiras, das 19 às 21h30 com João
e Corrado – celular: 9.99869016.
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PALESTRAS E ATIVIDADES

27/11- domingo, 10h00 (1º domingo de advento)
Alocução: Meditar, Contemplar, Refletir
Sacerdote Renato
04/12 – Fórum
domingo, após o Ato de Consagração

08/12- Quinta-feira, 20h30
Palestra: Podemos ter esperança num futuro da humanidade?
Como festejar o natal hoje
Sacerdote João
17/12 – sábado às 17h30
Peça de Natal de Oberufer - O Nascimento de Cristo
Com o Grupo de Teatro Mikael de Campinas

Natal
25/12 – 00h00 - 1º Ato de Consagração de Natal
25/12 às 8h00 - 2º Ato de Consagração de Natal
25/12 às 10h00 - 3º Ato de Consagração de Natal
25/12 às 11h15 – Ato Natalino para as Crianças

Noites Santas
De 26/12 a 30/12 e de 02 a 05/01 – Ato de Consagração do Homem às 8 horas
31/12 – sábado – Ato de Consagração do Homem às 9 horas
Após o Ato de Consagração do Homem haverá o estudo de: "Morte e Vida
Severina - Auto de Natal Pernambucano" de João Cabral de Melo Neto (não
haverá no domingo 01/01)
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01/01 - domingo, 10h00
Alocução: O Momento que estamos vivendo
Sacerdote Carlos
Após o Ato - Conversa com a Comunidade – Retrospectiva 2016
com Carlos e João

Colônia de férias em Botucatu
De 03 a 16/01
Condução do Sacerdote Carlos com Viviane e Josi

Colônia de famílias em Botucatu
De 16 a 22/01
Condução do Sacerdote João com a Claudia
05/02 – domingo
Alocução: Aprendendo a conhecer o caminho
Sacerdote Carlos

09/03- Quinta-feira, 20h30
Palestra: Reflexão, diálogo e veneração: a ação genuína e os caminhos do
pensar intuitivo

Rogério Calia
19/03 – Alocução: A Paixão de Cristo e o anseio pelo despertar do Espírito
Sacerdote Carlos
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PERICÓPIOS
Trechos do Evangelho de cada domingo do ano

Advento
27.11 Lucas 21, 25- 36
04.12 Filipenses 4, 1- 9
11.12 Tessalonicenses 4, 13- 18
18.12 Tessalonicenses 5, 1-11

Natal
24.12 às 0h00 Mateus 1, 1-24
25.12 às 8 h Lucas 2, 1 -20
25.12 às 10 h João 21, 15-25
26.12 João 1, 1-14
27.12 João ,1 35-42
28.12 João 2, 13-22
29.12 João 4, 43-54
30.12 João 5, 17-30
31.12 João 7, 14-30
01.01 João 8, 12-29
02.01 João 8, 30-59
03.01 João 9, 1-7/24-39
04.01 João 10, 22-42
05.01 João 12, 20-36

Epifania
06.01 Mateus 2 1-12
08.01 Mateus 2 1-12
15.01 Lucas 2 41-52
22.01 João 2 1-11
29.01 Mateus 8 1-13
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1ª ÉPOCA INTERMEDIÁRIA: 05/02 a 12/03
05/02 – Mateus 20, 1-16
12/02 - Lucas 8, 1-18
19/02 – João 5
26/02 – Lucas 18 18-34
05/03 – Mateus 4 1-11
12/03 – Mateus 17 1-13

19/03 – INÍCIO DA PAIXÃO – Lucas 11
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SACERDOTES:
Carlos Maranhão – e-mail: carlosamaranhao@uol.com,br
Celular: 9.7264.3374
João Torunsky – e-mail: jtorunsky@gmail.com
Celular: 9.9422.7030

A Comunidade de Cristãos de 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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