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Motivação para as ofertas nos Cultos
= 20 de fevereiro de 2011 =
7º DOMINGO APÓS EPIFANIA
As dádivas partilhadas nos cultos neste domingo são
destinadas pelo SÍNODO – Oferta Sinodal
As ofertas serão destinadas para as ações missionárias e
comunitárias da Paróquia de Funil. Quatro comunidades da
Paróquia vivem a fé e são testemunhas da presença e da
graça de Deus nessa região leste de Minas Gerais. Menos
de 50 contribuintes assumem 80% do orçamento dos
trabalhos pastorais e missionários. As Comunidades
participantes congregam famílias de pequenos agricultores e
agricultoras. Nesse mês de fevereiro estão construindo a
sede da Escola Família Agrícola. Todos os materiais de
construção foram doados e a mão de obra está organizada
pelo regime de trabalho voluntário.

O Deus que Liberta - Hoje, num tempo em que há muitos
deuses, se faz necessário reafirmar de maneira concreta o
mandamento. As nossas construções materiais, sociais e
espirituais, dentro e fora da nossa Igreja, deveriam contribuir
para a autonomia, para a dignidade, para a valorização, para o
desenvolvimento pleno, para a paz de todas as pessoas nas
diferentes fases da vida. Leia a meditação >>>

Candidatos ao Ministério com Ordenação estão
em comunidades do Sínodo Sudeste

Através das nossas ofertas, pela graça de Deus, podemos
participar do testemunho, da comunhão e da vivencia de fé
dos membros das comunidades da Paróquia de Funil.

Lema da Semana:

“Jesus pede a Deus em oração: Santifica
meus discípulos na verdade; a tua Palavra é a
verdade.” João 17.17
Estamos no mundo, vivemos sob a graça e santificados
pela Palavra da verdade, pela ação salvífica de Deus em
Jesus Cristo – a Palavra que se tornou gente, que veio
ao mundo para nos salvar. Vivemos sob a presença e a
oração do Cristo de Deus, a vida no mundo.

Foto: Anderson H. Klier, Luciana Tolentino de Campos,
PPHM Bianca Bartsch, Tercia Mendes de Souza, P. Geraldo Graf,
e P. Guilherme Lieven

Bianca Bartsch, fez a sua graduação em teologia na FLT,
Faculdade Luterana de Teologia, e foi enviada pela IECLB
para a Comunidade de Belo Horizonte para realizar o seu
período prático de preparação para o Ministério Pastoral na
Informações sobre os Comitês de Ajuda IECLB. Sob a mentoria do Pastor Geraldo Graf assume tarefas
pastorais e convive com a comunidade. A sua avaliação
e Acompanhamento à Tragédia da
intermediária, coordenada pelo Pastor Sinodal, ocorreu no dia
Região Serrana do Rio de janeiro
16/02. A avaliação e o diálogo confirma o aprendizado mútuo e
Grupo de apoio às famílias afetadas pelas a importância da Participação das comunidades na formação
catástrofes de 11 de janeiro de 2011 na região de pastoras e pastores da nossa IECLB.
serrana, da Paróquia de Petrópolis-RJ prepara
doações de objetos de primeira necessidade para as
casas de pessoas e famílias que recomeçam suas
vidas nas áreas do Vale do Cuiabá; Vale de Benfica e
cidade de São José do Vale do Rio Preto.
Cadastraram 30 famílias que perderam tudo de suas
casas. Esses receberão fogão, botijão de gás, copos,
talheres, pratos, Canecas, Conjunto de cinco panelas
e Filtro (de barro) para água.
Essa ação de solidariedade e partilha exigiu visitas,
diálogos, interação com a realidade local e reflexão
do grupo de ajuda. Ela corresponde às diretrizes da
formação dos grupos de ajuda e transforma as
doações em dinheiro de pessoas e comunidades,
depositadas na conta corrente do Sínodo Sudeste,
em serviço e objetos de primeira necessidade que
ajudam decisivamente as pessoas e famílias
atingidas na reconstrução dos seus espaços e meios
para viver.

Rápidas:
- Diretoria do Sínodo Sudeste

Foto:José Keller, PPHM Marcus Ziemann, Italino Ramos,
Pa. Cleusa Valcarenghi, Vinoldo Kaizer e P. Guilherme Lieven

Marcus Ziemann graduou-se em teologia na Faculdade
Luterana de Teologia de São bento do Sul – SC. Realiza seu
Período Prático na Paróquia de Funil. A pastora Cleusa
Valcarenghi monitora as suas atividades pastorais e as
atividades que compõem esse período de formação e de
preparação o exercício do Ministério Pastoral com Ordenação
na IECLB.
Marcus, oriundo da região metropolitana de Florionópolis-SC
veio para a região rural do Leste de Minas Gerais e, com
aprova Projeto de coragem, aceitou e desafio de servir, aprender e interagir com

Assistência Carcerária apresentado pelo Pastor Voluntário
da Paróquia de Santo Amaro, Wolfgang Lauer. O projeto
será encaminhado e protocolado na Secretaria de
segurança Publica do Estado de São Paulo.
- Assembléia Geral Ordinária da Paróquia de Santos-SP
elegeu nova Diretoria e encaminha a publicação da Vaga
Ministerial.
- Lideranças da Juventude se reunirá com o Pastor
Sinodal no Sábado dia 26/02 no Lar Lut. Belém, Campinas –
SP.

as comunidades desse estranho e novo contexto. A comissão
de avaliação intermediária constatou a sua “entrega” para essa
fase de preparação e mencionou o seu crescimento. Verificouse também a importância da Paróquia de Funil e da Pa. Cleusa
participar no processo de formação dos Ministros e Ministras
com Ordenação da IECLB.

As edições anteriores do Boletim Semanal estão disponíveis na página do Sinodo Sudeste no portal Luteranos.

CLIQUE AQUI >>

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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