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Motivação para as ofertas nos Cultos
= 30 de Janeiro de 2011 =
4º DOMINGO APÓS EPIFANIA
Epifania - O calendário da Igreja indica que estamos no tempo
As dádivas partilhadas nos cultos neste domingo são
após Epifania, ou seja, após o dia 06 de janeiro. Segundo a
destinadas pelo SÍNODO, para o Encontro tradição, neste dia o Pai revelou o Filho... Leia a Meditação>>>
Sinodal de representantes das atividades
diaconais no Sínodo

Ordenação da Pastora Bárbara Kugel

A oferta deste culto apoiará o encontro de lideranças e
representantes das atividades diaconais no Sínodo. Uma
das metas de 2011 é elaborar e publicar o Balanço Social
dessas ricas iniciativas que servem milhares de pessoas nos
contextos das nossas comunidades na Região Sudeste.
A gratidão e a partilha revelam a comunhão com Deus. E
esta desperta para servir e participar na missão que
transforma vidas e o mundo.

Ajuda e monitoramento às vítimas da Região
Serrana do RJ

No dia 05 de fevereiro o Pastor Presidente da IECLB, Dr.
Nestor Paulo Friedrich coordenará o Culto de Ordenação da
Pastora Bárbara Kugel. A Comunidade de Cosmópolis–SP
agradece a escolha da Pa. Bárbara em receber a sua
ordenação para o Ministério Pastoral na comunidade em que
viveu a sua infância, adolescência e
juventude.
Reunião da
Sínodo Sudeste

Diretoria

do

No dia 12 de fevereiro a Diretoria do
Conselho Sinodal do Sínodo Sudeste se reunirá em São Paulo.
Uma extensa agenda será cumprida. A escolha do local para
acontecer a Assembleia Sinodal em maio será um dos
principais assuntos.

Novo Pastor na Paróquia de Santos - SP
No Domingo dia 13 de fevereiro o Pastor Sinodal reunirá com
membros e lideranças da Paróquia de Santos – SP. Todos
serão convidados para participar do processo de eleição de
novo Pastor ou Pastora. O Pastor Alberto Gallert se transferiu
para a Comunidade em Brasília – DF.

Agradecimento aos doadores e às doadoras

Foto: Voluntários da Comunidade organizando doações

Os desafios já detectados
Não mais serão distribuídos cestas básicas e materiais de
higiene e limpeza indiscriminadamente.
Iniciar visitas poimênica e diaconais às pessoas e famílias
impactadas pelas perdas nos diferentes níveis, em especial
as enlutadas.
Manter o foco e a transparência das ações e objetivos.
Organizar e coordenar, a médio prazo, a conversão das
doações em serviços e suprimentos necessários para a
reconstrução das condições dignas de moradia e de trabalho.
Preparar uma atuação nas áreas agrícolas do entorno de
Nova Friburgo, particularmente na região de Salinas e de
Centenário, localidades com forte vocação agrícola e que
foram grandemente destruídas, quando o solo foi lixiviado,
restando apenas areia. Projetos de recuperação do solo e de
fixação do agricultor, viabilizando sustentabilidade da
agricultura familiar.
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Pedido de Oração:
s a todos os contatos que comunicaram os depósitos. Os
Indicamos com fé e esperança a oração das comunidades e valores que constam no extrato bancário serão contabilizados e
das pessoas em favor dos grupos de ajuda e monitoramento, oportunamente divulgados garantindo transparência sem expor
os comitês, das Comunidades de Petrópolis e de Nova os doadores. Até o dia 26/01 registramos o recebimento de R$
Friburgo. Rogamos a Deus a sua graça, o seu amparo, 42.057,27.
Conforme
as
diretrizes
da
ajuda
e
comunhão e cuidado para que encontrem, de manhã à noite, acompanhamento,
as
doações
em
dinheiro
serão
a certeza da diaconia, do amor, da partilha da dor que faz transformadas em suprimentos e ações em favor dos
ressuscitar.
atendimentos às vítimas e da reconstrução das suas vidas.
Podemos ampliar os nossos horizontes e incluir as milhares
de vítimas das cidades de Minas Gerais e, agora, também de A campanha continua.
Santa Catarina. O nosso clamor, pela graça, tem o poder de As doações em dinheiro devem ser depositadas em nome do
nos aproximar daqueles e daquelas que experimentam a SINODO SUDESTE – IECLB (CNPJ 02511070/0001-30)
no Banco Itaú Nº 341 – Ag 0057, c/c 48.031-1
sombra da morte.

Abençoe-nos o Deus, que em Jesus Cristo permanece ao nosso lado. Amém!
Pastor Sinodal Guilherme Lieven - sinodosudeste@luteranos.com.br
Você está recebendo este Boletim Semanal por estar cadastrado em nosso Banco de Dados.
Caso não queira mais receber este Boletim, por favor, clique aqui.
Caso desejar alterar ou incluir novo endereço de e-mail para receber este Boletim, clique aqui.

