Ágape Padre Marcelo Rossi ler ebook, Os dicionários definem a palavra "ágape" como a refeição promovida pelos primitivos cristãos a
fim de celebrar o rito eucarístico. O rito confraternizava...

Ágape - Padre Marcelo Rossi Ler Ebook
Ágape Padre Marcelo Rossi ler ebook, Os dicionários
definem a palavra "ágape" como a refeição promovida pelos
primitivos cristãos a fim de celebrar o rito eucarístico. O rito
confraternizava ricos e pobres em torno de ideais como
amizade, caridade, amor. Em Ágape, livro lançado pela
Editora Globo, Padre Marcelo Rossi retoma e amplia o sentido
original do conceito: "Ágape é uma palavra de origem grega
que significa o amor divino. O amor de Deus pelos seus filhos.
E ainda o amor que as pessoas sentem umas pelas outras
inspiradas nesse amor divino", assinala no texto de introdução
do volume. Com sua abordagem de comunicação moderna,
original e leve, padre Marcelo leva conforto espiritual e
ensinamentos da Igreja Católica para milhões de brasileiros
por meio de programas de rádio e TV. O estilo claro, direto e
sereno que o transformou em fenômeno midiático está
impregnado, agora, em Ágape, obra literária em que o autor
apresenta trechos selecionados do Evangelho de são João e os
reinterpreta à luz do significado do amor divino no mundo
contemporâneo. Mais do que se apresentar como estudo
teológico sobre os escritos narrados pelo apóstolo, o livro tem
explícita intenção oracional. Nesse sentido, trata-se de um diálogo entre o autor, na condição de
padre, e seus filhos em busca da boa palavra. Cada capítulo do volume se encerra com uma oração
envolvendo os temas ali examinados pelo autor, como a convidar os leitores para um momento de
introspecção e de acolhimento das mensagens de Jesus segundo São João. A escolha do Evangelho
de são João entre tantas outras possibilidades dentro da Bíblia é justificada por Padre Marcelo pela
beleza da estrutura literária e pela impressionante delicadeza com que são descritos os momentos
da vida de Jesus - como se o apóstolo não se contentasse em apenas narrar os fatos, mas quisesse
nos trazer para dentro da situação descrita. Compartilhar a beleza das narrações do evangelista com
os leitores é outro dos objetivos declarados do autor, que busca, com Ágape, incentivar cada vez
mais a leitura da Palavra de Deus.
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Ágape Padre Marcelo Rossi ler ebook, Are you looking for Ágape PDF?. If you are areader who
likes to download Ágape Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there
are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or
competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get
Ágape Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading Ágape Pdf? You may think better just to
read Ágape Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is that,
while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to the
electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read Ágape electronically, as you are saving all that
paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, Ágape Pdf in electronic
format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download Ágape Pdf to read on the
plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download Ágape Pdf from our online library.
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