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Motivação para as ofertas nos Cultos
= 13 de fevereiro de 2011 =
6º DOMINGO APÓS EPIFANIA

Azáfama - No final do ano passado ouvi a seguinte frase:

As dádivas partilhadas nos cultos neste domingo são “nossa, esse ano passou voando!”. Foram jovens, adultos
destinadas pela Comunidade – Oferta local
e idosos que a pronunciaram. E a pergunta que todos
fazem é...
Leia a Meditação>>>

Lema da Semana:

“Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor,
para quem iremos? Tu tens as palavras da vida
eterna.” João 6.68

Ordenação da Pastora Bárbara Kugel

Informações sobre os Comitês de Ajuda
e Acompanhamento à Tragédia da
Região Serrana do Rio de janeiro

Foto: P. G. Schünemann, P. Presidente da IECLB Nestor Friedrich, P.
Guilherme Lieven, Pa. Barbara Kugel

No dia 05 de fevereiro o Pastor Presidente da IECLB, Dr.
Nestor Paulo Friedrich conduziu o Ato Litúrgico de Ordenação
da Pastora Bárbara Kugel. A Comunidade, a família da Pa.
Bárbara, colegas de Ministério, lideranças da Igreja e da União
Foto: Reunião de representantes do comitê de Petrópolis e Paroquial de Campinas celebraram com alegria e gratidão. Após
a sua Ordenação para o Ministério Pastoral, entre os presentes
da Koinonia no espaço da Mudas Katzumoto.
e as saudações, uma liderança da Paróquia de Cosmópolis leu
Petrópolis: As avaliações de campo indicam que, no uma mensagem do P. Dr. Rolf Schünemann que ligou a
momento, se faz necessário um apoio de complementos vocação da Pastora Bárbara com o contexto de conflito vivido
alimentares à cesta básica que se tem conseguido, tais como pela comunidade há 10 anos atrás: “Eis que em meio a um
cenário de ruínas e de destroços nasce a bonita flor da vocação
carnes e/ou peixes conservados, frutas e outros.
Sr Rafael da ACT relatou também os contatos com a “A-Bio” ministerial de Bárbara Kugel ...”
Barbara Kugel nasceu em Cosmópolis–SP. Em São Bento
uma organização de produtores orgânicos, que em parceria
com a KOINONIA será a base de apoio para a ajuda do Sul – SC, em 2007, na Faculdade Luterana de Teologia,
humanitária aos produtores familiares rurais. Para apoiar os graduou-se em teologia. Preparou-se para assumir o Ministério
produtores, identificou-se a possibilidade de contar com o Pastoral em uma Comunidade da IECLB na cidade de
apoio da pequena empresa de mudas “Katzumoto” com Florionópolis-SC. E foi enviada pela Presidência da IECLB
sede em Itaipava. Sr. JURANDIR fez uma explanação para exercer o seu Ministério Pastoral na Comunidade em
pormenorizada da situação de flagelo, as perdas materiais e Balsas – Ma.
Os jovens de muitas Comunidades do Sínodo Sudeste,
humanas, bem como das necessidades mais evidentes nesta
segunda etapa assistencial, destacando a carência de bens lideranças e Ministros juntam-se a alegria e a gratidão da
duráveis como móveis, mesas, cadeiras, fogões, etc., e que Comunidade de Cosmópolis e de toda a família da Pa. Barbara
há suprimento suficiente de cestas básicas e roupas, o que para manifestar confiança e esperança no seu chamado para
servir na missão de Deus a partir do Ministério Pastoral.
foi também confirmado pela Sra. Rumi.
Parabéns.
Sra. Rumi e Sr Jurandir estão preparando uma lista de
pessoas/famílias (cadastramento), que em primeiro
momento, receberão apoio e assistência dentro das
Reunião da Diretoria do
possibilidades e viabilidades do “Projeto Apelo” da ACT
Sínodo Sudeste
Aliança.
No dia 12 de fevereiro a Diretoria do
As articulações e encaminhamentos locais, na regiões
Conselho Sinodal do Sínodo Sudeste se
afetadas próximo a Petrópolis estarão sob a coordenação do reunirá em São Paulo. Uma extensa agenda será cumprida. A
Grupo
da
Comunidade
em
Petrópolis,
com
o escolha do local para acontecer a Assembléia Sinodal em maio

acompanhamento e assistência pastoral desta Comunidade, será um dos principais assuntos.
o apoio estratégico da Sra. Rumi Katzumoto, do Sr. Jurandir,
e da KOINONIA.
Novo Pastor na Paróquia de Santos - SP
Nova Friburgo: Nas duas últimas semanas diversos No domingo dia 13 de fevereiro o Pastor Sinodal e
lugares foram visitados. Muitos contatos e conversas representantes da União paroquial de São Paulo se reunirão
aconteceram com muitas diretamente atingidas pelos com membros e lideranças da Paróquia de Santos – SP. O
temporais e deslizamentos ocorridos na região. O Pastor objetivo é partilhar os procedimentos para a publicação da vaga
Adelcio acompanhou o Sr. Gustavo e o pessoal da ACT ministerial.
Alliance nos contatos em Teresópolis e Petrópolis. Também A Paróquia de Santos tem uma vocação centenária. Através
acompanhou representantes do Consulado Alemão, quando de planejamento se preparará para eleger a sua nova liderança
visitaram a HUMEDICA e algumas comunidades na Zona ministerial e, assim, participar da missão de Deus com alegria e
Rural. Participamos de reuniões com outras entidades. gratidão.
Temos cestas básicas organizadas e roupas. Vamos adquirir
roupas para bebês e atender as famílias do entorno da
Doações para a ajuda às vítimas da tragédia na
creche.
Região Serrana do Rio de Janeiro:
No próximo sábado haverá um ato ecumênico na praça do
Até 08 de fevereiro: 163 doações – R$ 119.777,47
suspiro para homenagear as vítimas. Haverá um minuto de
A campanha continua.
silêncio na cidade e as igrejas que possuem Sinos deverão
As doações em dinheiro devem ser depositadas em nome do
fazê-los soar durante um minuto. Para motivar a participação
SINODO SUDESTE – IECLB (CNPJ 02511070/0001-30)
da população foram gravados Splots na INTERTTV Serra
no Banco Itaú Nº 341 – Ag 0057, c/c 48.031-1
Mar de 15 segundos. O Pastor Adelcio gravou uma
mensagem para a InternetTV e para a TV local.
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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