
GRUPO DE ORAÇÃO  “CRISTO REDENTOR” 

As segundas-feiras, às 19:15 hs Terço e às 20:00 hs início do grupo 

Local: Igreja de São José – Rua Dinamarca, 32 (esquina com Rua Áustria) 
Jardim Europa 

Tel: 3082-2677 / 3085-1506 

 

Querido (a) Irmão (a), 

Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre em seu coração. 

Se você veio hoje aqui, não foi por acaso. Não importa se você veio 
convidado por um amigo, se veio buscando cura, ou libertação. Se veio pedir 
a Deus por alguém, ou por alguma preocupação que te aflige. Se veio por 
curiosidade, ou se estava passando e resolveu entrar. Se veio agradecer a 
Deus alguma graça ou louvá-lo.  

Ouça o que o Senhor quer falar para você hoje. 

Buscai ao Senhor já que Ele se deixa encontrar, invocai-O, já que está perto 
“Invocar-Me-eis e vireis suplicar-Me E, Eu vou atenderei. Procurar-Me-eis e 
Me haveis de encontrar, porque de todo coração Me fostes buscar” (Jer 29, 
12-13). Vinde a Mim vós que estais aflitos e cansados sob o fardo e Eu vos 
aliviarei e encontrareis repouso para vossas almas”  

               (Mat 11, 28 e 29b). 

Essas promessas são para você, esse chamado é para você. Jesus te 
chamou aqui porque te ama, com um amor eterno e infinito, como ninguém 
jamais te amou ou te amará algum dia. Ele não espera que você seja santo 
(a) para te amar, Ele te ama como você é. Com todas as suas qualidades e 
seus defeitos. Não é por causa das suas qualidades que Ele te ama, nem tão 
pouco deixa de te amar por causa de seus defeitos, porque Seu amor é 
incondicional.  

“Pois eis o que diz o Senhor teu Deus – Vou tomar Eu próprio o cuidado de 
minhas ovelhas, velarei sobre elas. A ovelha perdida, Eu a procurarei; a 
desgarrada, Eu a reconduzirei; a ferida, Eu a curarei; a doente, Eu a 
restabelecerei; e velarei sobre a que estiver gorda e vigorosa. E, vós minhas 
ovelhas, vós sois homens, o rebanho que apascento. E Eu sou o vosso 
Deus” 

(Ez 34.11 e 16 e 3) 

Se você ainda não experimentou o amor de Deus em sua vida, em seu 
coração, ou se, algum dia já experimentou, mas deixou esfriar esse amor, 
Hoje é o dia que o Senhor fez para você, dia de grande Graça e Alegria. Um 
Novo Dia! 



Deixe o Senhor te curar, te libertar, te mostrar o caminho que deves seguir, 
dar a você a verdadeira Luz, capaz de afastar de você toda a escuridão que 
possa estar te oprimindo, e então, nunca mais você serás o(a) mesmo(a). 

 

“É Ele que perdoa as tuas faltas 

e sara tuas enfermidades. 

É Ele que salva tua vida da morte 

E te coroa de bondade e misericórdia 

É Ele que cumula de benefícios a tua vida 

E renova a tua juventude como a da águia.” (Salmo 102,15) 

 

Abra o teu coração e receba Jesus como Senhor da tua vida, então a alegria 
tomará conta de você. 

Mas, se o seu coração ainda está triste e você diz aí dentro de você:  

- O Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu...  

“Pode uma mulher, esquecer- se daquele que amamenta? 

Não ter ternura pelo fruto de suas estranhas? 

E mesmo que ela se esquecesse, Eu jamais te esqueceria” ( Is 49,15) 

 

O Senhor está com você onde quer que você vá para te guiar, te proteger, te 
curar, te iluminar com seu amor e seu poder. Jamais caminharás solitário (a).  

No dia de Pentecostes, os discípulos de Jesus reunidos com Maria em 
Jerusalém no Cenáculo, receberam o Espírito Santo com cumprimento da 
Promessa de Deus (Atos 2,1-21) 

O Espírito Santo que habita em seu coração pelo Batismo é o mesmo que se 
manifestou neles e através deles naquele dia, e, a partir dai, se manifesta a 
todos que se abrem ao seu Amor e ao seu Poder.  

Ele se manifesta derramando seus dons e seus carismas para que o Reino 
de Deus seja edificado no meio de nós.  

O carisma derramando seus dons e seus carismas para que o Reino de Deus 
seja edificado no meio de nós. 

O carisma de “falar em línguas”, tão comum no meio de nossas reuniões, é 
uma dessas manifestações do Espírito Santo para Glória de Deus.  



“Falar em línguas” como está na Bíblia, é então, uma das manifestações do 
cumprimento da Promessa de Deus em nós.  

“Aquele que fala em línguas, não fala aos homens senão a Deus: ninguém o 
entende, pois fala coisas misteriosas, sob a ação do Espírito Santo. Aquele 
que fala em línguas edifica – se a si mesmo. ( I Cor 14, 2 e 4) . 

É um carisma do Espírito Santo que nos é dado para nos levar a sermos 
santos cada dia mais, como Deus é Santo. Pois esta é a vontade de Deus: 
“Sede santos como Deus é Santo”, 

Louvado seja nosso Deus! 

Estaremos sempre orando por você! 

Você é sempre bem vindo e esperando para vir louvar a Deus conosco. 

“Nisto todos saberão que vos sois os meus discípulos se amardes uns aos 
outros como Eu vos tenho amado!” 

Coragem irmão(ã)! “Em Cristo você é mais do que vencedor!”.  

 

Confessor: Pe. Rodrigo - 99871-6372 

Coordenadora: Cinira - 99975-5544 

Equipe de Servos: Ma. Lucia - 98193-1066 / Sylvia (Winnie) - 98369-5188 / 
Silvia Sabó - 99623-8989 / Lucimar - 96433-1771/ Isabela - 94854-1464 / 
Clotildes - 98141-7724 

 

Horário das Missas – Igreja São José 

2as feiras: 7h; 3as às 6as feiras: 7, 8 e 17 horas 

Sábados: 7:30 e 15 horas 

Domingos: 7:30; 10:00; 12:00; 17:00; 19:00 horas 

 

In Memorium  

Hoje, louvando e bendizendo ao Senhor apresentamos a Ele o Grupo de 
Oração Cristo Redentor, semente plantada por Ele à beira do riacho, há 
muitos anos. Este Grupo de Oração começou em Outubro de 1969 na Capela 
N. Sra. Mãe da Igreja; em 1981 veio para N. Sra. Do Perpetuo Socorro. 
Álvaro e eu, muitas vezes, em oração, esperávamos a chegada dos que 
viriam e pedíamos aos anjos para se sentarem nas cadeiras vazias. Tudo foi 
mudando e em breve a mesa redonda da salinha, ficou repleta, chegava um 
daqui outro dali, e iam se juntando a nós. Até que um dia alguém chegou 
sequiosa de Deus e com muita humildade, sentou-se entre as outras. Era a 



Cinira. Senti logo, em meu coração que ela era a enviada por Deus para 
continuar a nossa obra; e mais tarde foram chegando os amados servos, que 
são muitos a saborear o chamado do Senhor. Agora na Igreja São José. 
Quero agradecer a Deus o Álvaro, que foi sempre o meu rochedo nas horas 
mais difíceis, sempre nós dois resolvíamos tudo com a ajuda de Deus.  

Agradecemos também ao Padre Peixoto SSR. Ele é o baluarte do Grupo de 
Oração pela dedicação e atenção.  

Deus abençõe a todos. Álvaro e Candu. 

 

 

 

 


