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Motivação para as ofertas nos Cultos
= 06 de fevereiro de 2011 =
5º DOMINGO APÓS EPIFANIA
A Esperança é um mapa - A esperança é um mapa que
As dádivas partilhadas nos cultos neste domingo são desenha nosso povo em busca de outros caminhos. A
destinadas pela IECLB para projeto de missão no esperança é uma longa caminhada, sonho de terra libertada de
Sínodo Brasil Central – Oferta Nacional
machado, “cheia” de amor. Leia a Meditação>>>
O Sínodo Brasil Central abrange uma área de 9 estados da Federação,
marcando presença como IECLB através de 25 Comunidades e Pontos de
Pregação, os Centros Sociais no Distrito Federal Casa da Esperança e
Cantinho do Girassol, o Trabalho Social na periferia de Goiânia, as
Escolas Luteranas em Paracatu/MG e Balsas/MA, o Centro de Formação
Martim Lutero em Uberlândia/MG, e o recém criado Centro de Formação
Luterano do Planalto Central na Área Missionária de Samambaia/DF.
A Pastoral da Evangelização visa reunir membros luteranos no sul do
Tocantins a partir da Comunidade de Gurupi. A Comunidade, que já conta
com 130 membros inscritos, quer ensaiar e praticar a fé, com gratidão e
compromisso, e animar as famílias luteranas residentes em Uruaçu, Lagoa
da Confusão, Paraíso do Tocantins, Aliança do Tocantins e demais cidades
para a Missão de Deus: motivadas pelo Evangelho, criar e recriar
comunidades sustentáveis em suas localidades, e serem capacitadas para
viver a sua fé no dia a dia.

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. 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
Lema da Semana:
“Jesus Cristo diz: Eu sou a luz do mundo; quem acontecer a Assembléia Sinodal em maio será um dos
principais assuntos.

me segue não andará nas trevas; pelo contrário,
terá a luz da vida.” João 8.12

Todos nós já nos deparamos com súbita falta de energia
elétrica à noite. Ficamos sem orientação e tropeçamos nos
obstáculos ou caímos nos abismos. Então procuramos uma
luz: pode ser um riscar de fósforo. Qualquer lampejo
reorienta o nosso caminhar.
A nossa vida também pode ser invadida pela escuridão.
São dias e horas em que não avistamos uma solução.
Desespero e dor embaçam nossas esperanças. A escuridão
se instala ali onde nós não temos mais perspectivas de
futuro. Até parece uma contradição: vivemos em espaços
super-iluminados. À noite, nossas cidades podem ser vistas
das naves espaciais. Porém, no meio de tanta luz, nós nos
sentimos sozinhos, cegos e perdidos.
Para dentro dessa situação, Jesus Cristo anuncia: Eu sou a
luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas,
mas terá a luz da vida. Através de Cristo, Deus quer
iluminar a nossa vida e resgatá-la das trevas da culpa e do
pecado. Esta luz coloca as pessoas em movimento. Faz
com que distingam entre uma vida plena no amor de Deus
e a desenfreada e cega corrida atrás das ilusões do mundo
(que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria
alma?). Esta luz não quer ficar debaixo da caixa, mas quer
iluminar bem alto para que os outros encontrem em nós
um ponto de referência e também reconheçam o amor de
Deus.
Pastor Geraldo Graf, Vice Pastor Sinodal

Projeto Diaconal da Paróquia de Guarulhos na
AÇÃO CONFIRMANDOS 2011
No Cabuçú durante muito tempo havia um trabalho com
crianças e adolescentes, no último ano, no entanto, com o
término do projeto da Obra Gustavo Adolfo, o trabalho não
estava mais a contento. Foi aprovado por unanimidade a
parceria entre a Paróquia de Guarulhos e a Escola de
Educação Infantil Tia Bere, na constituição do trabalho em

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.

Ações do Grupo de Ajuda e Acompanhamento da
Comunidade de Nova Friburgo - RJ
Receberam o Sr. Rafael Soares de Oliveira, representante
da Organização Brasileira Koinonia, juntamente com duas
representantes da ACT Alliance, Linda McClintock-Tiongco e
Nancy Quon. Linda, assessora na Christian Aid, agência
internacional sediada na Inglaterra, que é membro da Aliança
ACT atua há 13 anos na área de ajuda humanitária e
acompanhou durante um ano o trabalho no Sri Lanka, depois
do tsunami de 2004. Nancy Quon vive atualmente em
Honduras e também tem uma longa experiência em situações
de emergência.

tempo integral com crianças na Casa Esperança, capela de
propriedade da Paróquia. Visa-se com isso dar atendimento
a crianças, de quatro aos seis anos, de segundas às sextas
feiras, e não mais só uma vez por semana durante algumas
horas como até então era feito.
A Ação Confirmandos da OGA aprovou a inclusão do projeto
na campanha 2011. E os grupos de Confirmandos do Sínodo
Sudeste serão desafiados a responder ao convite da
Campanha.

Foto: Linda, Rafael e Nancy

A violência e a ausência escolar são alguns sinais das Na reunião do Grupo de Ajuda participou também o Secretário
periferias de São Paulo. O projeto diaconal da Comunidade Municipal de educação, Sr.Marcelo Verly, representando a
Luterana de Guarulhos quer ser, através da música e da Prefeitura de Nova Friburgo.
oração com crianças carentes, uma ferramenta de O Pastor Adelcio e Sr. Marcio conduziram os visitantes até o
transformação para a paz e inclusão social.
local em que uma creche foi totalmente encoberta pela lama e

destruída. Esta interação e demais articulações sedimentam a
proposta da atuação da Comunidade de Nova Friburgo, com o
apoio de doadores e doadoras de toda a IECLB, no processo
longo de participação na reconstrução de infra-estrutura e
acompanhamento a ajuda humanitária aos atingidos pela
tragédia.
O trabalho de preparação e distribuição de produtos de primeira
necessidade continua. Nos últimos dias a comunidade de Nova
Friburgo recebeu doações de alimentos da Viva Rio e da Cruz
Vermelha. Uma equipe de voluntários da Comunidade trabalha
todos os dias na montagem das cestas básicas que são
entregues a famílias.

Doações para a ajuda às vítimas da tragédia - conta
corrente do Sínodo Sudeste (até 02 de fevereiro):
135 doações – R$ 59.817,27
As edições anteriores do Boletim Semanal estão disponíveis na página do Sinodo Sudeste no portal Luteranos.
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Abençoe-nos o Deus, que em Jesus Cristo permanece ao nosso lado. Amém!
Pastor Sinodal Guilherme Lieven - sinodosudeste@luteranos.com.br
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