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Motivação para as ofertas nos Cultos
= 10 de abril de 2011 =
5º Domingo da Quaresma
As dádivas partilhadas nos cultos neste domingo são
destinadas pelo IECLB – Oferta Nacional: Missão com
literatura evangelística
Durante o ano de 2010 a Literatura Evangelística
produziu e distribuiu em torno de 400.000 folhetos e
cartões para eventos especiais solicitados por nossas
paróquias e comunidades. Somos gratos a Deus por isso.
Nós precisamos e pedimos: Que você se disponha a oferecer estes folhetos e
mensagens aos outros:
Que sua OFERTA seja GENEROSA, nesse culto e, assim, coopere na Missão de
Deus que é nossa paixão. Agradecemos, e rogamos a nosso Deus, que ele abençoe as
ofertas e o trabalho a ser viabilizado por elas.

Lema da Semana:
“Jesus

Cristo diz: O próprio Filho do
Homem não veio para ser servido, mas
para servir e dar a sua vida para salvar
muita gente.” Marcos 10.45

Cremos no Cristo de Deus que veio servir. Doou a
salvação. Nessa palavra do evangelho de Marcos,
10.45, o nosso Deus se apresenta como um Deus
doador da vida ao mundo e a todos que
nele crêem.
No culto Deus vem nos servir com a sua Palavra, com a sua presença, com o seu consolo,
com a sua paz. Confiamos nossa vida em um Deus que se tornou servo.
Essa dádiva, essa graça sem fim, pela fé, nos inclui na missão salvadora de Deus no
mundo. Aprendemos do Filho do Homem, do Cristo de Deus, que doar e servir tem o poder
de transformar vidas, realidades e contextos. Através da doação e do serviço, com amor
enxergamos a presença do Deus da cruz e da ressurreição na realidade em que vivemos,
em nossas casas, em nossos espaços sagrados.
Pastor Sinodal Guilherme Lieven

A Inversão das Coisas: Eu aprendi há muito tempo que é fácil
inverter as coisas. Por exemplo, odiar quem nos ama. Priorizar as
demandas secundárias e empurrar para depois as principais
necessidades. Transferir ao outro as próprias responsabilidades.
Satisfazer-se hoje para se enlouquecer amanha. Viver movido
pelo... Leia a meditação >>>

Revista do Sínodo Sudeste
Na Assembléia Sinodal de 2011, 14 e 15 de maio, em Araras,
será lançada a Revista do Sínodo Sudeste – Presença
Luterana. O Conselho Editorial reuniu-se em 02 de abril,
reuniu definiu a proposta editorial, baseando-se nos debates
que motivaram o surgimento da revista, definiu o título, e

organizou a primeira pauta da Revista.

Ação Confirmandos da OGA
Motive os Confirmandos a participarem
dessa campanha
Uma oportunidade de aprendizado e de
partilha!

N

este ano, o “mochileiro” nos leva
para três projetos em contextos bem
distintos desse Brasil afora: Música é Vida,
de São Luís/MA; Casa Esperança, de
Guarulhos/SP, e Orquestra na Periferia, de
Luzerna/SC. Em comum esses três projetos
têm o trabalho com música junto a jovens da
periferia dessas cidades. São trabalhos
desenvolvidos com jovens, tendo em vista o
seu desenvolvimento integral, além de
oferecer ocupação em momentos depois do
horário escolar.
Os objetivos da AC continuam os mesmos, ou seja, ajudar os confirmandos no aprendizado
para uma prática solidária em suas vidas, como exercício de sua fé cristã. Nós como OGA
nos alegramos em podermos colocar mais uma vez a estrutura da OGA a serviço do
trabalho com confirmandos na IECLB.
sugerimos o seguinte cronograma para a Ação Confirmandos:
- Abril a outubro – realização da campanha
- Até fim de novembro: depósito do valor na conta da OGA (informem valor e data do
depósito, indicando o número de confirmandos que participaram). Mais informações direto
com a OGA ou no Sínodo.

Balanço Social das Instituições
Diaconais
no Sínodo Sudeste
Em novembro será lançada publicação do Balanço
Social das Instituições Diaconais do Sínodo sudeste. A
publicação reunirá dados de todos os trabalhos
diaconais. Também serão arrolados a missão, metas,
público alvo e parcerias.
Esse trabalho foi encaminhado pelo Encontro de
Diaconia do Sínodo Sudeste de novembro de 2010. A
comissão de trabalho se reuniu na sede do Sínodo Sudeste no dia 01 de abril passado. Essa iniciativa
contará com a coordenação do Fundação Luterana de Diaconia - FLD

Relatório sobre as
atividades dos Grupos
de Ajuda na Região
Serrana do Rio de
Janeiro
Na próxima semana o Sínodo Sudeste
publicará relatório das atividades dos
Grupos (comitês) de Ajuda e
Acompanhamento às vítimas da grande
enchente na Região Serrana do Rio de
Janeiro. Todas as pessoas e instituições
doadoras receberão um extrato dos
depósitos realizados na Conta Bancária
anunciada pelo Sínodo Sudeste. Também será divulgado as atividades do mês de março, sobre os
projetos aprovados e desafios da ajuda e acompanhamento que se estenderá até o final do ano 2011.

