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Motivação para as ofertas nos Cultos
= 03 de abril de 2011 =
4º Domingo da Quaresma
As dádivas partilhadas nos cultos neste domingo são
destinadas pelo Sínodo – Oferta Sinodal: Material
de Formação e Publicações
O Sínodo Sudeste agradece a sua doação. Ela ajudará o
Sínodo a cumprir a sua tarefa em apoiar as atividades de
formação. Nesse ano acontece o Encontro Sinodal de
Jovens. E a sua dádiva ajudará na publicação de materiais
de estudo para os grupos de jovens e na divulgação do
Encontro. Cremos na Palavra de Deus que diz: Deus ama
quem oferta com alegria.

Lema da Semana:
“Assim como Moisés, no deserto, levantou a serpente numa estaca, assim também o

Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que
crêem nele tenham a vida.” João 3.14-16

Jesus usou a história da serpente de bronze, fato acontecido no tempo de
Moisés (Números 21.8), como uma comparação para sua morte na cruz. A cruz era
a pior maneira para se morrer. Ela era reservada para criminosos e assassinos.
Trazia dor e morte além de desaprovação social para os familiares dos crucificados.
A serpente simboliza o pecado. Olhar para ela significava reconhecer a própria
fraqueza e declarar-se totalmente dependente da misericórdia de Deus. Cristo foi
levantado na cruz. Olhar para o Cristo crucificado é reconhecer o nosso pecado. Ele
carrega sobre si a nossa culpa e, assim, oferece a salvação a todos os que nele
confiarem. Nele está a salvação e a vida eterna. A serpente de bronze não é uma
representação de Jesus, mas do nosso pecado carregado por ele na cruz. Apesar
de ser sem pecado, ele foi feito pecado por nós. Voltemos os nossos olhos, a nossa
atenção, a nossa fé para o crucificado. Ele carregou sobre si a nossa culpa. O
bendito resultado da obra consumada na cruz é que nós podemos receber de graça uma vida inteiramente nova.
Pastor Vice Sinodal Geraldo Graf

O amor subversivo de Jesus - Em meio as guerras e as violências tão presentes no
dia a dia, tenho a impressão de que nenhum ensinamento de Jesus seja, hoje, tão difícil
de ser seguido... amor que se manifesta no impulso de ajudar, salvar, realçar o objeto, mais do
que possuí-lo ou desfrutar-se dele... Leia a meditação >>>

Encontro Regional
de PPHM em
Cantareira - SP
Jovens graduados em teologia
fazem o PERÍODO PRÁTICO
PARA HABILITAÇÃO AO
MINISTÉRIO com Ordenação em
comunidades e Paróquias da
IECLB.
Foto: PPHMs na Casa de Retiros Lareira

São José, Cantareira – SP

Os encontros regionais de PPHM são coordenados pela Coordenadora da Secretaria da
Habilitação ao Ministério, Cat. Dra. Haidi Drebes. Os encontros têm o objetivo de acompanhar o
período prático e de participar diretamente nesse período de formação dos candidatos ao
Ministério com Ordenação (Pastoral, Diaconal, Catequético e Missionário). Um dos temas de
estudo do Encontro em Cantareira foi Gestão Eclesiástica / comunitária dirigido pelo Pastor Sinodal
Guilherme Lieven.
Desse encontro participaram os candidatos que realizam seu período Prático em Paróquias no
Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo.

Avaliações de Ministras e
Ministros com
Ordenação em Paróquias
do Sínodo Sudeste IECLB
Em março a Pa. Carla Kruger e o
P. Carlos Musskopf receberam a
comissão de avaliação do Sínodo.
Respectivamente a Paróquia Leste
e ABCD – Núcleo SP
Foto: P. Marcos Ebeling, P. Guilherme Lieven,
Profa. Maria Cristina Boog e Pa.
Carla Suzana Krúguer – Paróquia Leste – SP

O

Estatuto dos Ministérios

com Ordenação da IECLB - EMO
indica que as avaliações devem
ocorrer num período de quatro em
quatro anos.
A avaliação acontece através de
um diálogo da Comissão de Avaliação
com o Ministro/a e com o Conselho
Paroquial.
A convocação da Avaliação e a
composição
da
Comissão
de
Avaliação são feitas pelo Conselho
Sinodal, no Sínodo Sudeste através
da Diretoria Sinodal.
Foto: P. Carlos Musskopf, Sr. Carlos... P.
Geraldo Graf, P. Marcos Ebeling

Encontro de Ministras e
Ministros com Ordenação
da cidade do Rio de
Janeiro e Niterói com O
Dekan Dr. Bruckmann de
Schweinfurt Alemanha
Foto: Teol. Luiz, Pa. Margarete, P. Francisco,
Diac. Vilma, P. José,
Dr. Bruckmann, P. Mozart, Pa. Christine, P. Antonio, P. Guilherme

Há uma parceria entre as Comunidades da Cidade do Rio de Janeiro, Creche Bom Samaritano e
Niterói com Paróquias e Comunidades (Decanato) da cidade de Schweinfurt, Alemanha. Na última
quinzena de março as parceiras e parceiros brasileiros receberam a visita do Dekan Dr. Oliver
Bruckmann. Ocasião em que participou do Culto e Ato Litúrgico de Instalação da Pa. Christine Drini na
Paróquia Martin Luther do Rio de Janeiro.
O diálogo e as reflexões do encontro, na segunda-feira, 28/03, giraram em torno da parceria, seus
objetivos, sua mensagem e desafios. Detectaram aspectos teológicos e eclesiológicos comuns entre
os dois contextos tão diferenciados. Firmaram o compromisso de tematizar as principais atividades da
Parceria.

Culto de Instalação
da Pastora
Christine Drini na
Paróquia Martim
Luther do Rio de
Janeiro
A Pastora Drini,
Munique, Alemanha,
Brasil para exercer
Pastoral na cidade
Janeiro..

natural de
veio para o
o Ministério
do Rio de

O Culto de instalação, com a
presença do Pastor Presidente
da IECLB, Dr. Nestor Paulo
Friedrich e do Dekan da Igreja de
Schweinfurt, Alemanha, acolheu
a pastora Drini e colocou o seu
Ministério na Paróquia Martim
Luther sob a oração e a Palavra
de Deus.
A Pastora, seu esposo e seus
dois filhos (filha e filho) foram
saudados e receberam votos de
bênçãos de Deus para os seus 6
anos de Ministério a serem
partilhados na Paróquia M.
Luther.
O presidente da Paróquia,
Valdomiro Dockhorn, saudou e agradeceu a participação das autoridades e das lideranças da Igreja. A
comunidade local e as lideranças das Paróquias do Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis e Nova Friburgo,
também os ministros e ministras com Ordenação dessa região expressaram confiança e esperança
nesse novo tempo da presença da IECLB no Rio de Janeiro.

