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Motivação para as ofertas nos Cultos
== 27 de março de 2011 =
3º Domingo da Quaresma
As dádivas partilhadas nos cultos neste domingo são
destinadas pela Comunidade – Oferta local

Lema da Semana:

“Jesus Cristo a si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte e morte de
cruz.” Filipenses 2.8
O homem mais rico da cidade estava orgulhoso de suas
riquezas. Certo dia, ao passear por uma das suas muitas
propriedades, avistou o homem mais pobre da cidade ao
qual já tinha dado muitas esmolas. Este morava em uma
caverna e orava ajoelhado, agradecendo a Deus por um
pedaço de pão e um copo de água. O homem rico não
entendeu como se podia agradecer por tão pouco e ficou
perturbado com isso. Ele jamais vira motivo de agradecer a
Deus pelas suas muitas riquezas. Ao retornar para casa,
sentiu como se uma voz lhe sussurrasse nos ouvidos: Nesta
noite, o homem mais rico da cidade morrerá! Ele ficou muito
assustado. Chamou uma junta médica que o examinou e
que permaneceu ao seu lado durante a noite inteira. Quando
amanheceu, respirou aliviado, pois continuava vivo. Não
demorou muito, espalhou-se a notícia de que aquele
mendigo, que ele encontrara na véspera, havia falecido.
Então ele compreendeu tudo e exclamou: De fato, nesta
noite faleceu o homem mais rico da cidade. Rico de fato é
aquele que pode dizer a Deus: Se tenho a ti, nada mais
preciso no céu e na terra! Aquele homem pobre conseguia
dizer isso. Embora não tivesse nem como pagar o próprio
enterro, era o homem mais rico da cidade!
Jesus Cristo veio ao mundo não como um super-homem,
mas se tornou como um de nós; não como um semi-deus,
mas totalmente humano. A sua obediência a Deus o
conduziu à morte, a mais humilhante e torturante da época:
a morte de cruz. Porém, na ressurreição e ascensão, Deus o
exaltou e o revelou como Messias e Senhor.
Tudo isso vai na contramão do que acontece em nosso
mundo: As pessoas querem se tornar grandes, ricas,
poderosas. Não se admite a dependência de Deus, mas
apóia-se na própria grandeza humana. Nosso anseio mais
profundo é ser divino, não humano. Aprendamos de Jesus.
Ele se esvaziou de sua grandeza e viveu plenamente a sua
humanidade para nos amar e salvar. Que tenhamos o
mesmo jeito de pensar que Jesus Cristo tinha.
Pastor Vice Sinodal Geraldo Graf

Jesus acalma uma tempestade - Nestes últimos dias
acompanhamos perplexos o terremoto e o Tsunami no
Japão. Todos os anos tragédias se repetem, talvez só em
locais diferentes... Leia a meditação >>>

Conferência de Ministros e Ministras
com Ordenação do Sínodo Sudeste

Foto: Plenária de trabalho da Conferência

A conferência de Ministras e Ministros com Ordenação no
Sínodo Sudeste oportuniza diálogo, acompanhamento a
gestão da IECLB, formação e confraternização. As distâncias
entre os campos de atividade ministerial, as realidades e
contextos diferentes da presença da IECLB no sudeste
brasileiro e a necessidade constante da atualização para o
exercício responsável do Ministério Eclesiástico transferem à
conferência expectativas de apoio aos Ministros e Ministras e à
construção de dinâmicas que impulsionam os membros, as
comunidades e as paróquias no atendimento ao chamado de
Deus para servir e anunciar o seu reino de amor, justiça e paz.
A Conferência de Araras, Petrópolis, nos dias 21 a 23 de
março reuniu 36 ministros e ministras com ordenação da
IECLB no Sínodo Sudeste. Leia mais em>>>

Rápidas:
- 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.

- Dia 29/03, em Cantareira, encontro de PPHM,
convocado pela Coordenadora Geral da Habilitação ao
Ministério, catequista Haidi Drebes
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Abençoe-nos o Deus, que em Cristo Jesus, nos encontrou na cruz. Amém!
Pastor Sinodal Guilherme Lieven - sinodosudeste@luteranos.com.br

