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Motivação para as ofertas nos Cultos
= 09 de Janeiro de 2011 =
1º DOMINGO APÓS EPIFANIA

As dádivas partilhadas nos cultos neste domingo são
destinadas pelo SÍNODO, para apoio a grupos de
lideranças de jovens e crianças.

Fim de ano e recomeço... - Mais um ano se foi, nossa que
loucura! Você não tem a sensação de que os meses estão
As ofertas do culto são destinadas para apoiar encontros de mais curtos, nossos dias estão mais corridos, nossas tarefas
lideranças que atuam com crianças e jovens no Sínodo. No
aumentam ... Leia a Meditação>>>
sínodo Sudeste há mais de 20 grupos de jovens e 50 grupos de
crianças.
Juntos partilhamos esperanças e serviço que ajudam as
comunidades na missão. Deus abençôe as dádivas e as
atividades com crianças e jovens em nosso Sínodo Sudeste.
LEMA DA SEMANA:

“Depois que Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz dos
céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo.”
(Marcos 1.11)
1º Domingo Após a Epifania. A Epifania relembra a
manifestação de Jesus Cristo como o enviado por Deus Pai.
Jesus deu-se a conhecer a diferentes pessoas e em diferentes
momentos, porém os cristãos celebram como epifanias três
eventos: a Epifania perante os magos do oriente (Mt 2.1-12) que é
celebrada no dia 6 de Janeiro; a Epifania durante seu batismo no
rio Jordão (Mc 1.9-11); e a Epifania a seus discípulos e início de
ministério com o milagre em Caná (Jo 2.1-11).
No seu batismo, Jesus Cristo dá início, de modo público e
comprometido, à sua missão. A voz de Deus se coloca ao lado da
voz humana, chamando Jesus de Filho. Ser filho de Deus tem
uma função de ponte entre Deus e sua criação. Cristo é o “Filho
amado” de Deus, o significado do vocábulo amado, no original,
significa “o mais amado, privilegiado, escolhido”. Trata-se de um
Filho em sentido exclusivo, privilegiado incomparavelmente.
Como Filho de Deus, Jesus viveu em comunhão tão especial com
Deus, que o Pai se tornou plenamente visível nele. Em Cristo, o
amor de Deus por todos nós tomou forma de uma vez por todas e
de forma insuperável.
Candidata ao Ministério Pastoral Bianca Bartsch

Ecumenismo e Missão não são contraditórios
Entrevista com ex-pastor presidente Walter Altmann

A

Igreja
Evangélica
de
Confissão Luterana no Brasil
(IECLB)
desenvolveu
nos
últimos
anos,
de
modo
significativo,
a
consciência
missionária
integrada
à
dimensão litúrgica e diaconal,
relacionando-a
também
ao
compromisso ecumênico. “Ficou
muito claro para a IECLB que
ecumenismo e missão não são contraditórios, mas na medida
em que missão é dar razão da fé que temos em Cristo é algo
que inclusive nos une com outras igrejas”, definiu o ex-pastor
presidente Walter Altmann.
Leia o texto do Jornalista Edelberto Behs no portal Luteranos>>>

Pastor Presidente Vem a Cosmópolis para a
Ordenação da Pastora Bárbara Kugel
No dia 05 de fevereiro o Pastor

Presidente da IECLB, Dr. Nestor
Paulo Friedrich coordenará o
Culto de Ordenação da Pastora
Bárbara Kugel.
Comunidade de Belo Horizonte - MG
O Pastor Presidente da IECLB
será acolhido pela Comunidade
de Cosmópolis-SP, onde nasceu
Paróquia Martin Luther do Rio de Janeiro recebe a
e cresceu a Pastora Bárbara.
Lideranças do Sínodo Sudeste,
Pastora Pa. Christine Drini e família
Ministros com Ordenação e o
Através do convênio da IECLB com a Igreja da Alemanha
Pastor
Sinodal
também
(EKD) chegou ao Brasil da Região de Schweinfurt, a Pa. Drini que participarão desse momento especial da vida e da vocação da
exercerá o Ministério Pastoral na Paróquia Martin Luther. A Pastora Bárbara Kugel, que exercerá seu Ministério, no
Paróquia a acolhe com alegria e o Sínodo Sudeste, em comunhão, primeiro envio, na Comunidade Balsas – MA, Sínodo Brasil
participa dessa recepção com os votos de Boas vindas e Central.
abençoado tempo e trabalho no Brasil.

Abençoe-nos o Deus que em Jesus Cristo revelou o seu amor ao mundo. Amém!
Pastor Sinodal Guilherme Lieven - sinodosudeste@luteranos.com.br
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