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Motivação para as ofertas nos Cultos
== 06 de março de 2011 =
Último Domingo após Epifania
A Terra é o nosso lar - Com certeza todos nós temos
As dádivas partilhadas nos cultos neste domingo são
ouvido
muito, sobre o meio ambiente, mudanças climáticas,
destinadas pela COMUNIDADE – Oferta Local
catástrofes,
devastação
de
florestas
e
até
do
desaparecimento...
Leia
a
meditação
>>>
Lema da Semana:

“O Salmista canta ao Ungido de Deus: Tu és o
mais formoso dos filhos dos homens; nos
teus lábios extravasou a graça; por isso Deus
te abençoou para sempre.” Salmo 45.2

Encontro Sinodal de lideranças Jovens

O

Salmo 45 faz parte dos salmos de entronização. Os
reis eram reconhecidos como ungidos de Deus, pessoas
escolhidas para governarem e defenderem o país e,
sobretudo, para serem guardiões do direito e da justiça de
Deus. Deveriam ser o socorro de todas as vítimas da
iniquidade e o amparo dos oprimidos.
Porém, o Antigo Testamento relata que, um após o outro, os
reis foram seduzidos pela corrupção e pela violência.
Provaram que não protegiam o povo, muito menos que eram
legítimos representantes de Deus. Por isso, os profetas
começaram a semear a esperança da vinda do Messias.
Leia Isaías 11.1ss. O Salmo 45 também pode ser entendido
como uma referência futura ao legítimo Ungido de Deus:
Jesus Cristo.
Em nossos dias, muitas pessoas continuam atribuindo
qualidades carismáticas quase divinas aos governantes e às
lideranças religiosas. Por isso, levam muito tempo para
perceber quando essas lideranças as exploram e oprimem.
Veja o caso dos povos no norte da África e no Oriente
Médio. Aqui entre nós, quantos templos se enchem para
cultuar falsos profetas. Até quando? Por isso, também hoje
continuam valendo as revelações bíblicas: Somente Jesus
Cristo é luz, caminho, verdade e vida!

Foto: Lideranças da Juventude do Sínodo Sudeste

O

Pastor Sinodal convoca a reunião das lideranças dos
jovens para programar e apoiar atividades voltadas para os
jovens. Mais de 18 grupos de jovens estão organizados nas
comunidades e Paróquias do Sínodo Sudeste. Além dos
grupos dezenas de jovens participam em diversas atividades
da Igreja: música, coral, diaconia, coordenação de culto com
as crianças. O Sínodo apoia os esforços e iniciativas que
ajudam aos jovens conhecerem a liberdade que provem da fé
e o chamado de Deus para ... Leia mais >>>

Avaliação do Período Prático de Marcio Simões

(Pastor Vice Sinodal Geraldo Graf)

Planejamento Estratégico na Paróquia
Martin Luther – RJ

Foto: Comissão de avaliação: Walter Munhoz Sanches, Marcio
Simões, Valdir Merkle, P. Pedro e P. Lieven

Foto: Participantes do Planejamento Estratégico, paróquia M. Luther - RJ

A

primeira reunião do Planejamento Estratégico
Participativo da Paróquia Martin Luther, realizada em
19/02/2011, foi dirigida pelo presidente do Conselho do
Sínodo Sudeste, Sr. Almiro Wilbert, e contou com a
presença da maioria dos membros do Conselho da
Paróquia; de alguns membros da Comunidade: do

A paróquia Vale do Paraíba, com sede em São José dos
Campos recebeu o Candidato ao Ministério Pastoral Marcio
Simões para fazer o seu período prático (PPHM). Ele reside
em Caraguatatuba, litoral norte de SP, e lá exerce atividades
pastorais sob a mentoria do P. Dr. Pedro Puentes Reyes.
Em fevereiro foi feita a avaliação intermediária do candidato.
A partir de relatórios e entrevistas Marcio Simões, natural de
Petrópolis-RJ, graduado em teologia na Faculdade Luterana
de Teologia de São Bento do Sul – SC recebeu da comissão
de avaliação recomendações e motivações para a sua
preparação ao Ministério.
O Sínodo Sudeste sinaliza mais uma vez a importância da
participação de suas comunidades na preparação de futuros

responsável pela Missão da Paróquia em Nova Iguaçu, e da Ministros com Ordenação da IECLB.
recém-chegada Pastora Christine Drini. Leia mais>>>

Assembléia da AEEL (Internato Rural)

Rápidas:
- Assembléia do CONIC (Conselho Nacional de Igrejas
Cristãs) dia 10 de março no Rio de Janeiro.
- Lançamento do Tema do Ano: 1º Domingo da
Quaresma, dia 13 de março.

- Encontro das Presidentes Sinodais da OASE em
Cantareira São Paulo. O Pastor Sinodal do Sínodo Sudeste
participará da abertura do encontro no dia 15 de março.

- Encontro dos Pastores Sinodais com a Presidência
da IECLB em São Leopoldo nos dias 15 a 18 de março.
- Conferência de Ministros e Ministras com Ordenação
no Sínodo Sudeste: 21 a 24 de março em ARARAS – RJ.

- Instalação da Pa. Christina Drini na Paróquia Martin
Luther do RJ em 27 de março. O Pastor Presidente da IECLB
estará presente, também o Dekan da Igreja de Schweinfurt,
O Pastor Vice Sinodal Geraldo Graf representará o Sínodo Alemanha.
Sudeste na Assembléia do “Internato Rural” da Comunidade - O Sínodo Sudeste recebeu a visita do Pastor Kurt
Herrera da Obra Missionária de Hermannsgurg, Alemanha. A
Evangélica Luterana de Teófilo Otoni no dia 12 de março.
Conheça as atividades diaconais e educacionais da Igreja de Hannover anunciou doação para as vítimas da
Associação Educacional Evangélica Luterana de T. Otoni- tragédia na Região Serrana do Rio de janeiro.
MG: WWW.luteranos.com.br/aeel
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 veio nos salvar. Amém!
Pastor Sinodal Guilherme Lieven - sinodosudeste@luteranos.com.br
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