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Motivação para as ofertas nos Cultos
== 27 de fevereiro de 2011 =
8º DOMINGO APÓS EPIFANIA
As dádivas partilhadas nos cultos neste domingo são
destinadas pela IECLB para o trabalho com
jovens na IECLB – Oferta Nacional
Convidamos você a contribuir com os trabalhos da juventude
na IECLB, que irá oportunizar aos jovens momentos de
encontro, partilha e formação, importantes para o
crescimento na fé e o engajamento na vida comunitária. As
ofertas deste culto destinam-se aos trabalhos do CONAJE –
Conselho Nacional da Juventude Evangélica, para a
elaboração de materiais a serem usados pelos grupos de
jovens e também na formação, principalmente nos temas da
inclusão e ecumenismo, e também para cursos de Educação
Cristã Comunitária, na modalidade Educação à Distancia.

Lema da Semana:

“As misericórdias do Senhor não se acabam,
pois elas não tem fim.” Lamentações 3.22

A riqueza da palavra de Deus (Salmo 119.33-40) Durante esta semana, façamos a leitura do Salmo 119 e
meditemos, orientados pelas seguintes perguntas: Qual é
o benefício de viver sob a orientação da Palavra de
Deus? Leia a meditação >>>

Pastor Luterano nos 90 anos da Folha de
São Paulo

A fé do amor sem fim de Deus transforma vidas. Salva
do medo, da fatalidade, do comodismo, do pessimismo.
Cria esperança. Abre horizontes. Fortalece a busca por
superações de perdas. Limpa o espírito e prepara as
pessoas para amar.
Você crê nas misericórdias sem fim de Deus? Ou você
ainda insiste em confiar em você mesmo e salvar a sua
vida com as próprias forças, como se fossem únicas?
A fé no amor incondicional de Deus cria asas, liberta da
escravidão!!! Pare de financiar a sua dependência!!!

Informações sobre os Comitês de Ajuda
e Acompanhamento à Tragédia da
Região Serrana do Rio de janeiro
Recebemos até ontem, 23 de fevereiro de 2011,
doações na ordem de R$ 134.680,02. As doações vieram
de pessoas e comunidades de todas as regiões do
Brasil. Destacamos também doações expressivas da
Igreja e de parcerias da Alemanha. Temos notícias
de novas doações que ainda serão depositadas.
Convidamos a todos para receberem essa notícia
com ações de graça, com esperança. A fé tem nos
chamado e preparado para servir e socorrer vítimas
de toda ordem. Em especial, nesse tempo, as vítimas
da tragédia ocorrida na Região Serrana no Rio de
Janeiro.
O Sínodo Sudeste – IECLB, já repassou para o
Grupo de Ajuda de Nova Friburgo e para o Grupo de
ajuda de Petrópolis o valor de R$ 55.353,05. Em
tempo encaminharemos cópias dos projetos que
discriminam os repasses. Agora resumimos:
- 325,00 Compras de materiais de Higiene para
compor sestas básica – N. Friburgo
- 950,00 Suporte para combustível para o Veículo da
Comunidade de N. Friburgo – Distribuição de doações
e visitas à áreas atingidas.
- 2.080,00 Projeto aquisições de mamadeiras,
chupetas e outros matérias para crianças de uma
creche – N. Friburgo

Grande evento festivo na Sala São Paulo. A celebração reuniu
1.200 convidados, destacando-se a presença da Presidenta da
República Dilma Rousseff, ex-presidentes, governadores,
ministros, deputados federais, empresários, representantes da
sociedade civil e colunistas do jornal.
O programa foi aberto com um Ato Multirreligioso, em que
participaram representantes de 8 expressões religiosas. O
Sínodo Sudeste da Igreja Evangélica de Confissão Luterana
no Brasil recebeu... Leia a notícia>>>

Dia Mundial de Oração
04 de março de 2011

- 9.000,00 Projeto manutenção do Templo inundado
por lama – N. Friburgo
- 15.000,00 Projeto de aquisições de utensílios de
primeira necessidade para vítimas que perderam
tudo em suas casas.
- 3.000,00 Projeto de recuperação de danos ao
telhado do Templo N. Friburgo – (doação específica
para esse fim).
- 25.000,00 – Projeto para aquisição de fogões e
utensílios de cozinha para 30 famílias – Região de
Petrópolis
O saldo das doações continuará sendo usado para
fins diagnosticados pelos Grupos de Ajuda – comitês
– das Comunidades de Petrópolis e de Nova Friburgo.
As diretrizes e metodologia já anunciadas continuam
norteando as decisões e os repasses das doações.
Registramos nossa alegria e gratidão pelos
voluntários e voluntárias que compõem os dois
grupos de ajuda. Rogamos a Deus para fortalecê-los
em suas tarefas, para que permaneçam fiéis ao amor
de Deus, que encontrem paciência e ânimo. Nossas
orações, pela graça e pelo poder do Espírito Santo,
nos coloca em comunhão com essa missão.

Rápidas:
- Lideranças da Juventude se reunirá com o Pastor
Sinodal no Sábado dia 26/02 no Lar Belém, Campinas – SP.
- Assembléia do CONIC dia 10 de março no Rio de Janeiro
- Lançamento do Tema do Ano: 1º Domingo da
Quaresma, dia 13 de março.
- Conferência de Ministros e Ministras com Ordenação
no Sínodo Sudeste: 21 a 24 de março em ARARAS - RJ
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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