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Motivação para as ofertas nos Cultos
== 13 de março de 2011 =
1º Domingo da Quaresma
As dádivas partilhadas nos cultos neste domingo são
A rainha que estragou a festa do rei (Ester 1-2.2) destinadas pelo SÍNODO – Oferta Sinodal
Conta-se na Bíblia a história de uma mulher muito corajosa que
um dia cansou de se submeter às ordens do rei Assuero.
As ofertas partilhadas serão destinadas para as Depois de 7 dias de banquete o coração do rei.... Leia a
atividades de formação do Sínodo Sudeste. Durante o meditação >>>
ano, o Sínodo prepara e coordena encontros de formação
com lideranças. Damos graças a Deus pela sua participação
nessa ação que contribui diretamente para a dinâmica
comunitária e missionária das Comunidades e Paróquias do
Sínodo Sudeste.
1º Domingo da Quaresma, dia 13 de março.

Lançamento do Tema do Ano 2011

Lema da Semana:

“Jesus respondeu ao tentador: Está escrito:
Não só de pão viverá o homem, mas de toda a
Palavra que procede da boca de Deus” Mt 4.4

E

sta palavra nos alerta que a vida é maior do que as
necessidades materiais. Nós necessitamos de valores
éticos, princípios, discernimento, espírito bom, esperança,
capacidade para amar e perdoar, sentido para a vida. Esta
palavra de Jesus é uma resposta para todas as tentativas
de escravizar o ser humano.
Somos diariamente seduzidos por propostas para
alcançar uma vida material melhor, consumo de bens
materiais e riquezas. Estamos expostos a uma economia
baseado no mercado. O mais importante é comprar e
vender. Propagam a magia de transformar pedras em pão.
As "coisas materiais" valem mais do que a vida dos seres
humanos. A tentação incorporou o nosso dia-a-dia.
Jesus, no entanto, com amor sem fim diz não para a
magia. Ele alerta que a vida não é só pedra / pão, mas é
vida / pão. Aquele pão que inclui a paz, a dignidade, a
esperança, a comunhão, a diaconia a esperança e a fé. O
pão da vida que inclui o sustento digno, o direito a moradia,
os meios de educação e saúde.
De Deus procede a vida / pão. Mesmo quando nos
faltam coisas materiais para viver melhor, ainda assim,
podemos ter dignidade, esperança, horizontes abertos,
sensibilidade e forças para buscar a paz e a justiça, o pão
de cada dia em comunhão com Deus.

Assembléia da AEEL (Internato Rural)

Cartaz do Tema do Ano 2011

Você pode fazer parte dessa campanha, envolvendose nas reflexões e nas ações em torno do Tema "Paz na
Criação de Deus – Esperança e Compromisso" e do
Lema “Glória a Deus e paz na terra” (Lc 2.14). Participe,
servindo com seus dons, sua alegria e sua disposição.
Uma proposta de reflexão e ação sobre ecologia e a
presença de Deus na Criação.
As Comunidades e Paróquias são chamadas para
Lançarem o Tema do Ano a partir desse primeiro Domingo
da Quaresma.
Tema do Ano: http://www.luteranos.com.br/tema-ano/2011

Rápidas:
- Encontro das Presidentes Sinodais da OASE em
Cantareira São Paulo. O Pastor Sinodal do Sínodo Sudeste

Foto: Dia de confraternização no AEEL

O

Pastor Vice Sinodal Geraldo Graf representará o
Sínodo Sudeste na Assembléia do “Internato Rural” da
Comunidade Evangélica Luterana de Teófilo Otoni no dia 12
de março.
Conheça as atividades diaconais e educacionais da
Associação Educacional Evangélica Luterana de T. OtoniMG: WWW.luteranos.com.br/aeel

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, Dr. Oliver Bruckmann, da
Igreja de Schweinfurt, Alemanha.

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 veio nos salvar. Amém!
Pastor Sinodal Guilherme Lieven - sinodosudeste@luteranos.com.br
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