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Motivação para as ofertas nos Cultos
== 20 de março de 2011 =
2º Domingo da Quaresma
As dádivas partilhadas nos cultos neste domingo são
destinadas pela IECLB – Oferta Nacional
As ofertas partilhadas serão destinadas para Projeto
Missionário do Sínodo Mato Grosso.
O Projeto Missionário que o Sínodo Mato Grosso está
desenvolvendo na região de Santarém tem como objetivo criar e
edificar uma Comunidade que atenda as famílias luteranas
existentes na região.
A Comunidade atualmente conta com 109 membros batizados.
Muitas famílias se encontram em dificuldades financeiras em
razão de serem pequenos agricultores e enfrentarem desafios
para sua subsistência.
Contamos com esse apoio para dar continuidade ao trabalho
missionário nessa região do Pará.
Somos gratos a Deus pelas dádivas partilhadas.

JEJUM - O que é que eu quero que vocês façam nos dias de
jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como
um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem
em cima de cinzas? É isso o que vocês chamam de jejum?....

Leia a meditação >>>

Reunião dos Pastores Sinodais
com a Presidência da IECLB

Lema da Semana:

“Deus amou o mundo de tal maneira que deu o
seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna” Jo 3.16

A salvação de Deus chega a nós pelo caminho da

doação,
doação da vida. A salvação, a vitória sobre a escravidão e a
morte são dádivas. Jesus Cristo, o Filho Unigênito, é a vida que
veio para o mundo, a vida doada. Sem exigir nada em troca,
Deus fez um novo pacto de amor com a sua Criação e com as
suas Criaturas. A ação de reconciliação foi e continua
sendo incondicional, dádiva de Deus.
Como acreditar que a vida é uma dádiva, uma graça de
Deus? Não somos ajudados para pensar assim. Desde o
nascimento já somos trocados, comprados e vendidos.
Desde cedo as crianças aprendem que nada é de graça, que
tudo tem o seu preço. Uma cultura do mercado que inibe a fé,
que fere a dignidade humana oferecida por Deus.
Por isso, nós luteranos e luteranas somos repetitivos. A
salvação é uma ação graciosa de Deus. Pela fé nos
aproximamos de Deus, por graça e pelo poder do Espírito
ganhamos a sua ação salvadora.
O testemunho evangélico luterano é profético nesse mundo do
mercado e do consumo. a Palavra que proclama o amor
incondicional de Deus e o perdão desafia a cultura do mercado
da negociação com Deus. Pelo amor e poder de Deus, somente
dele, a vida é possível e eterna.

Foto: Plenária de trabalho dos Pastores Sinodais e Presidência

A

conteceu, em São Leopoldo, nos dias 15 a 18 de
março, a primeira reunião dos Pastores Sinodais com a
Presidência da IECLB na nova gestão. A reunião iniciou com
uma avaliação sobre o lugar e a importância desse fórum na
gestão da IECLB, estudo sobre temas e questões
importantes da Igreja e o planejamento das próximas
reuniões.
Os Pastores Sinodais exercem o exercício Ministerial
em nível de Sínodo e participam da gestão da IECLB,
auxiliando na reflexão e estudo dos principais temas e se
preparando para atuar nos sínodos também como
representantes da presidência da IECLB.

Rápidas:
- 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.
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Abençoe-nos o Deus, que doou a nós e ao mundo a salvação. Amém!
Pastor Sinodal Guilherme Lieven - sinodosudeste@luteranos.com.br
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