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Além do calendário cristão previsto, que tal considerarmos algumas datas
importantes desse mês para trabalharmos algumas maneiras de praticarmos
nossa responsabilidade cristã?

Pois bem, é sobre o papel da pessoa cristã que o tema da responsabilidade cristã
nos ajudará a refletir nesse mês de maio.

Quantas outras respostas poderíamos dar?
E o que de fato pensamos ser o papel de uma pessoa cristã?

Direi ...
1) ... que como não tenho tempo, não posso ofertar os meus talentos, então
contribuo com o meu tesouro para que o Reino de Deus se propague?
2) ... que tenho muito tempo, mas não sei que talentos tenho e por isso nada tenho
feito para ofertar a Deus?
3) ... que tenho muitos talentos, mas não tenho tempo de ofertá-los a Deus na
Igreja e assim prossigo a vida nada fazendo?
4) ... que tenho muitos talentos, muito tempo e procuro dedicar-me inteiramente a
Deus, trabalhando na Igreja; mas como já faço muito, não oferto parte do meu
tesouro?
5) ... que oferto uma parcela do meu tempo, os talentos que Ele me confiou e
procuro contribuir com uma parte do meu tesouro?

Se alguém lhe perguntar quais das ofertas abaixo você dedicado a Deus, o
que você dirá?
a) TEMPO;
b) TALENTO (dom);
c) TESOURO.

Responsabilidade Cristã:
Nossa Oferta a Deus
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Fica-nos a pergunta:
É isso que tem acontecido conosco?

Viajando pelo espaço, encontramos um planeta sem seres humanos, nesse
mundo só existem patos. Os patos levam uma vida muito semelhante a nossa, eles
falam e caminham como gente humana, embora o caminhar deles ainda é meio
desengonçado, lembrando muito os seus ancestrais. No domingo vão à igreja e
durante o último culto, um dos patos leitores lê do Antigo Testamento o texto do
livro do profeta Isaías que termina com o versículo:
 “Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com
asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam”
(Is.40,31).
E o pato pregador com entusiasmo sacode suas asinhas e diz:
 Assim como as imponentes águias, nós temos asas!
E o povo responde sacudindo suas asinhas:
 Sim, nós temos asas!
E outros patos, emocionados gritam:
 Aleluia! Glória a Deus!
E o pato pregador continua sua pregação dizendo:
 O texto do Profeta Isaías nos desafia a darmos altos vôos. Devemos
deixar de lado a timidez e o desânimo!
E o povo fica cada vez mais entusiasmado responde:
 Isso mesmo! Aleluia!
E o pregador continua:
 Irmãs e irmãos, saiamos daqui contagiados por esse desafio e alcemos
altos vôos em Nome do Evangelho!
E o povo da comunidade, tomado de uma vibração por causa das palavras
do pato pastor, parece crer que de fato poderá sair dali cheio de euforia, dando
altos vôos. E como que eletrizados pela euforia do pregador respondem:
 Sim, sairemos daqui e voaremos alto como as águias!
Terminada a celebração, todos os patos, todas as patas e seus filhotes se
retiram do templo, saem caminhando desengonçados, do mesmo jeito e no mesmo
ritmo que entraram.

Os Patos que andam

Recentemente esteve em nossa Sede Provincial o Rev. Michael Pollesel,
da Diocese de Ontario, no Canadá, Diocese companheira da Diocese SulOcidental, onde aconteceu um Seminário Regional sobre “Responsabilidade
Cristã”. Durante a visita ele nos contou uma historinha bem conhecida em sua
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Sugestão de Litania:
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Ó Deus, Pai de todas as pessoas,
Tem misericórdia de nós.
Ó Deus Filho, Redentor do mundo,
Tem misericórdia de nós.
Ó Deus Espírito Santo, presente no coração das pessoas,
Tem misericórdia de nós.
Ó Santa Trindade, um só Deus,
Tem misericórdia de nós.
Ó Senhor, Amoroso e Sábio, suplicamos-Te inspires, protejas e guies a
todas as pessoas que trabalham ou se preparam para obter o próprio
sustento,
Suplicamos-Te, Senhor.
Pelas pessoas que enfrentam perigos,
Suplicamos-Te, Senhor.
Pelas que sofrem.
Suplicamos-Te, Senhor.
Pelas que trabalham na terra e pelas que lidam com máquinas,
Suplicamos-Te, Senhor.
Pelas que trabalham nos mares e nos portos; pelas que abrem estradas e
desbravam as selvas e os campos,
Suplicamos-Te, Senhor.
Pelas que atuam em lojas, escritórios e fábricas,
Suplicamos-Te, Senhor.
Pelas que se arriscam trabalhando em minas; pelas pessoas que compram
e pelas que vendem,
Suplicamos-Te, Senhor.
Pelas pessoas que se dedicam a trabalhos domésticos, sobretudo as
mulheres,

Senhor, tem misericórdia de nós.
Cristo, tem misericórdia de nós.
Senhor, tem misericórdia de nós.

Proposta: Elaborar um Culto em Ação de Graças por todas as pessoas
desempregadas, agradecendo a Deus por suas vidas e pela força para vencerem os
obstáculos das dificuldades de estar vivendo essa difícil situação e para que Ele
lhes conceda sempre Sua Graça para que perseverem e encontrem alternativas
diante das dificuldades. Ou mesmo, utilizar essa sugestão no Culto no Lar,
Momento de Oração, etc.

Dia do Trabalho

Dia de São Felipe e São Tiago, Apóstolos.

Dia 1o de maio

Subsídio para o Mês da Responsabilidade Cristã
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Propor que os membros da comunidade convidem pessoas desempregadas da
circunvizinhança e que conjuntamente se ofereçam a Deus em oração
comunitária neste Dia.

Desafio:

(Extraído do folheto “Vocação Cristã do Trabalho”, publicação da IEAB).

Suplicamos-Te, Senhor.
Pelas que vivem do trabalho braçal e pelas artesãs em suas várias
especificidades,
Povo:
Suplicamos-Te, Senhor.
Oficiante:
Pelas que administram e dirigem,
Povo:
Suplicamos-Te, Senhor.
Oficiante:
Pelas que enriquecem a vida da comunidade por meio da arte, da ciência
e da erudição,
Povo:
Suplicamos-Te, Senhor.
Oficiante:
Pelas pessoas escritoras e mestras; pelas que orientam o pensamento
público,
Povo:
Suplicamos-Te, Senhor.
Oficiante:
Pelas que estão a serviço do bem comum, como pastores e pastoras,
médicos e médicas, advogadas e advogados, soldados, negociantes e por
todas as assistentes sociais, líderes e estadistas,
Povo:
Suplicamos-Te, Senhor.
Oficiante:
Por todas as pessoas pobres, arruinadas e oprimidas;
Por todas as que trabalham sem esperança;
Por todas as que trabalham sem honra;
Por todas as que trabalham sem interesse;
Pelas que não desfrutam o necessário descanso;
Pelas que são mal remuneradas;
Pela conversão das pessoas que exploram às pessoas que lhe prestam
serviços;
Pelas pessoas desempregadas, pelas aposentadas, pelas que estão
impossibilitadas de trabalhar, pelas que não têm lar, pelas prisioneiras e
marginais;
Pelas vítimas de prazeres desordenados;
Por todas as pessoas doentes (e aqui mencionamos ....);
Por todas as pessoas famintas;
Pelas pessoas que promovem a divisão e a raiva;
Pelas que agem desumanamente,
Povo:
Suplicamos-Te, Senhor.
Oficiante:
Ó Deus, origem de todos os bons empreendimentos, que não queres que
alguém permaneça desocupada: ouve a nossa súplica por todas as que não têm emprego ou
garantia de subsistência; e, na Tua compassiva sabedoria, revela-nos o meio de socorrer e
curar todas as nossas aflições; por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.

Povo:
Oficiante:
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a) Propor aos membros da comunidade que levem algumas dessas pessoas que
demonstraram ou demonstram CUIDADO por suas vidas, para renderem
ações de graças a Deus por sua vidas;
b) Experimentar organizar um grupo do Cuidado, ou seja, um grupo disposto a
viver o ministério do acolhimento na comunidade, recebendo
cuidadosamente as pessoas visitantes.

Desafio:

E que exemplo melhor, senão o das nossas mães e tantas outras pessoas que
cuidaram e cuidam de nós com amor maternal?

Como nos ensina a Carta Pastoral dos Bispos da IEAB, da Quaresma 2003:
Em nossa Igreja Provincial o mês de MAIO é o Mês da Responsabilidade Cristã.
“Talvez a palavra-chave que melhor traduz a idéia de mordomia seja cuidado
amoroso. Isto é, somos responsáveis por CUIDAR de todas as coisas com o
amor e o zelo do próprio Deus.”

Proposta: Elaborar um Culto em Ação de Graças pelo dom da Maternidade,
destacando-se a importância da presença de pessoas que cuidam de outras como
mães cuidam de seus filhos e filhas.

Dia das Mães

5o Domingo da Páscoa

Distrito Missionário do Oeste:
Rev. Hugo Armando Sanchez

Distrito Missionário da Amazônia:
Post. Nina Maria Pinheiro Rocha

Diocese Anglicana de Curitiba:
Rev. Marialvo Rodrigues

Diocese Anglicana de Brasília:
Post. José Ribamar Júnior

Diocese Anglicana do Recife:
Rev. Luiz Souza de França
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Solicitar à comunidade que se comprometa a ficar atenta aos resultados da
reunião, procurando o/a seu/sua representante quando ele/a retornar,
procurando estimular a divulgação desses resultados.

Desafio:

Também participarão da reunião: a Secretária-geral da IEAB, Christina Winnischofer, e a
Diretora do Departamento de Missão, Revda. Lilian Conceição da Silva.

Diocese Anglicana de São Paulo:
Rev. José Almir da Silva

Diocese Anglicana do Rio de Janeiro:
Revda. Jocinéia Saldanha

Diocese Sul-Ocidental:
Sra. Cristina Martins de Carvalho

Diocese Meridional:
Revda. Deã Marinez de Oliveira

Diocese Anglicana de Pelotas:
Revmo. Dom Sebastião Armando
Gameleira Soares (Presidente do Conselho)

Proposta: Que a comunidade seja estimulada a orar pelos trabalhos do Conselho,
particularmente pela vida do seu representante diocesano ou distrital.

Semana de reunião do Conselho Consultivo de Missão sobre o tema
“Responsabilidade Cristã”

(No dia 20 é a Festa da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo)

De 16 a 20 de maio

Subsídio para o Mês da Responsabilidade Cristã

Subsídio para o Mês da Responsabilidade Cristã

Dia 09 de maio

03

02

Procurar participar da agenda preparada em seu bairro ou Cidade,
comprometendo-se em partilhar a experiência com outras pessoas.

Desafio:

Acesse o site www.conic.org.br e veja como organizar e/ou envolver a sua
comunidade.

O que é a Semana de Oração?
É ...
... ORAR pela unidade de todo o povo cristão.
... EDUCAR as comunidades cristãs no caminho da reconciliação.
... PLANEJAR a ação ecumênica permanente da comunidade.
... AGIR para a transformação das relações humanas conforme o Evangelho.

Início da Semana de Oração pela Unidade das Pessoas Cristãs –
Tema: “Eu vos dou a minha paz” (Jo 14,27)

Dia 23 de maio
7o Domingo da Páscoa

Subsídio para o Mês da Responsabilidade Cristã
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Preparando a comunidade para o Mês da Missão (junho), propor que cada
membro fique responsável em trazer uma ou mais pessoas que não sejam da
Igreja, a cada celebração durante todo o Mês da Missão.

Desafio:

(Extraído dos 14 Referenciais Teológicos para a Missão da IEAB, documento elaborado pelo Conselho
Consultivo de Missão e Departamento de Missão da Secretaria Geral da IEAB, em 1999)

Proposta:
Elaboração de uma Celebração festiva de aniversário da Igreja, dê ênfase no uso da
cor vermelha, cor do Espírito Santo, desafiando sua comunidade a assumir o
desafio de ser enviada ao mundo pela força do Espírito; e como povo de Deus,
viver as Boas-Novas do Reino de Deus à medida que:
• testemunha o amor perdoador, salvador e reconciliador de Cristo para todas as
pessoas;
• constrói comunidades de fé acolhedoras, celebrativas e transformadoras;
• permanece em solidariedade com os pobres e necessitados;
• desafia a injustiça, a opressão e a violência;
• protege, cuida e renova a vida em nosso planeta.

Encerramento da Semana de Oração pela Unidade das Pessoas Cristãs

Dia 30 de maio
Festa de Pentecostes

Subsídio para o Mês da Responsabilidade Cristã
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