
Quaresma é tempo
de jejum, de reflexão
Neste período, igrejas organizam também campanhas sociais, como a 
da Fraternidade, para os católicos, e a Sete semanas sem, para os evangélicos
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Tema da Campanha da Fraternidade deste ano é voltado às políticas públicas

GERAL 06ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 2019

| Neste sábado, dia 9, às 20 horas, culto com Santa Ceia e na 
quarta-feira, dia 13, culto com Santa Ceia em Linha Floresta, às 
20 horas, pela Congregação Evangélica Luterana Cristã de Ferraz 
(IELB).

| Domingo, dia 10, às 9 horas, culto com Santa Ceia e Batismo. 
Na terça-feira, dia 12, às 20 horas, estudo bíblico na escola pela 
Comunidade Evangélica de Ferraz (IECLB).

| Também no domingo, dia 10, tradicional quermesse da As-
sociação dos Produtores Rurais de Alto Ferraz (São Jacó), em seu 
pavilhão de festas. Ao meio-dia almoço no valor de R$ 22, com 
três tipos de carne, arroz, maionese, purê, saladas e frutas, além 
do tradicional pernil de porco assado no forno à lenha. Na parte 
da tarde, reunião dançante com a banda Destinu’s. Boa copa e 
cozinha, além de seguranças. No sábado, venda de cucas. 

| No dia 16 de março, a Juventude Evangélica Luterana de 
Ferraz promove seu baile anual no pavilhão da comunidade, com 
a banda Modello e Sandro Coelho. Ingressos antecipados na Loja 
Mutante, Posto Central de Ferraz, mercado Gabe Redefort de Vale 
do Sol e no mercado Seelig de Ferraz.

| Neste sábado, dia 9, inicia a fase das oitavas de final do 
Campeonato Regional de Futebol de Sete Gol de Placa. A partir 
das 13 horas, haverá dois jogos pela categoria sub-18 e a partir 
das 15 horas, os jogos entre Nacional X H’lera, Juventude Unidade 
X Ewaldo Prass, River X Boa Vontade e Katraca X ECGB.

| Neste domingo haverá celebração na Igreja Imaculada Con-
ceição, às 9 horas. 

| A equipe do Águia/Nacional e Juventude Unida terá jogo pelo 
Campeonato Municipal de Futebol de Campo neste domingo, em 
Linha Henrique D’Ávila, contra o Juventude. Todos os atletas do 
time reserva devem estar no local às 13h30min. Os titulares devem 
estar no local às 15h15min. Contamos com o apoio da torcida 
neste compromisso. Já no dia 17 de março o jogo será em casa, 
no campo do Águia, contra o Clube Vera Cruz.

| Pelo Campeonato Gol de Placa, a AERC Juventude Unida teve 
seu jogo decisivo no último sábado, quando empatou com o 
Kilmes em 1 a 1, mas venceu nos pênaltis por 2 a 1, conseguindo 
classificar em 1º lugar no seu grupo. Para este sábado, jogando 
pelas oitavas de final, enfrenta a equipe do Ewaldo Prass, às 16 
horas. Os atletas devem estar no local às 15h45min. 

| Neste sábado haverá jantar-baile na Associação Comunitária 
7 de Junho, com início às 20 horas, quando será servido o jantar ao 
preço de R$ 25 por pessoa. Ingressos antecipados com dirigentes 
ou na hora. Após, reunião dançante comw animação da Banda 
Acordes de Ouro.

| Pensamento: “Jamais se desespere em meio às maiores afli-
ções de sua vida, pois das nuvens mais negras cai água límpida 
e fecunda.” 

O período de 40 dias entre 
a Quarta-feira de Cinzas e a 
Sexta-feira Santa é de penitên-
cias, orações e reflexões para a 
Páscoa. O momento também 
é de jejum. Muitos no dia 6 
de março não se alimentaram 
com carne vermelha. Alguns 
seguem este ritual em todas 
as sextas-feiras, até o dia 19 de 
abril, data que será lembrada a 
morte de Jesus Cristo. O prato 
principal, nestas ocasiões, 
passa a ser o peixe.

Mas, afora o jejum, as igre-
jas organizam, principalmen-
te, campanhas voltadas a 
causas sociais. A Católica, por 

exemplo, lançou na última 
quarta mais uma edição da 
Campanha da Fraternidade.  
O tema deste ano é “Frater-
nidade e políticas públicas” e 
tem como lema “Serás liberta-
do pelo direito e pela justiça”. 
Durante a campanha, a igreja 
buscará chamar a atenção dos 
fiéis a temas voltados às polí-
ticas. Para o pároco de Vera 
Cruz, Padre Dionísio Kist, as 
políticas públicas são impor-
tantes porque visam o bem-es-
tar, a dignidade e a proteção 
das pessoas. “Durante este 
período, vamos conscientizar 
quanto a isso. Tivemos, no 
último sábado, encontro com 
os ministros e com as missio-
nárias das capelinhas, que irão 

ajudar a divulgar nos grupos 
de oração”, comenta.

E como tradicional, a Cam-
panha da Fraternidade re-
colhe doações em dinheiro. 
Os envelopes devem ser en-
tregues nas celebrações do 
Domingo de Ramos. Parte do 
valor arrecadado fica para a 
Diocese local e outra vai para 
a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), que 
organiza a campanha. A Paró-
quia Santa Teresa ainda orga-
niza, neste período, as orações 
da Via Sacra. Na Matriz, elas 
são nas quartas-feiras, às 19 
horas, e na Esquina Koelzer, 
na Comunidade Nossa Se-
nhora Aparecida, nas sextas, 
às 19 horas.

A quaresma é período de 
reflexão também na Igreja 
Evangélica, que adotou como 
temática em 2019 “Deixo com 
vocês a paz. A minha paz lhes 
dou”, João 14,27. Essa temá-
tica, destaca o pastor John 
Espig, da Paróquia Martin Lu-
ther, de Vera Cruz, não vale 
apenas para o período entre 
o Carnaval e a Páscoa, mas 
para o ano todo. A motivação 
que a igreja está trabalhando 
atualmente é “Sete semanas 

sem”. A proposta é que du-
rante estes 40 dias, a pessoa 
fique sem algum alimento, al-
guma bebida, algo que goste, 
e reverta o valor economizado 
para ajudar entidades. Por 
exemplo, cita o pastor: “dei-
xaremos, neste período, de 
tomar refrigerante, vamos fa-
zer o jejum do refrigerante. Do 
valor que economizarmos, lá 
no final, metade doamos para 
a Associação Pella Bethânia, 
de Taquari, que ajuda idosos 

e pessoas com deficiência, e 
outra metade doamos à Paró-
quia, que irá selecionar uma 
entidade local para repassar 
os valores”, explica. A entrega 
dos valores pode ser feita no 
culto de Domingo de Ramos. 
Outra proposta da Igreja é 
desafiar este jejum a ações 
ligadas ao comportamento, 
como, sete semanas sem fo-
focas, sem brigas, sem falar 
mal de ninguém, sem agredir 
ninguém, etc.

Igreja Evangélica propõe “sete semanas sem”
| Neste domingo, dia 10, cerimonial e almoço festivo de 

inauguração do templo da Igreja Batista Ebenézer, de Linha 
Sítio, liderada pelo Pastor Eli de Oliveira, com bela mobilização 
da comunidade na construção da obra. O almoço será no Centro 
Ecumênico de Linha Sítio.

| Neste domingo, o E.C. Independente joga pela terceira ro-
dada do Campeonato Municipal de Futebol, frente ao Verona, no 
Campo Municipal, a partir das 14 horas.

| A diretoria da Sociedade de damas Sempre Viva convida as 
sócias para jogo de bolão de mesa no dia 16, às 14 horas, na sede 
do Independente. Após o jogo será servido chá para as sócias.

| A diretoria da Comunidade Católica Sagrada Família inten-
sifica os preparativos para a quermesse no dia 24 de março, 
com animação da Banda Champion e Sensação. Diversificada 
programação.

| A Sociedade Mista Unidos de Linha Sítio comemora seus 25 
anos de fundação, com encontro de sociedades no dia 31 de 
março, no Centro Ecumênico de Linha Sítio, com animação da 
Banda Bier Fest.


