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Motivação para as ofertas nos Cultos
=

17 de abril de 2011 =

Domingo de Ramos – Domingo da Paixão
As dádivas partilhadas nos cultos neste domingo são
destinadas pela Comunidade ou Paróquia – Oferta local

Lema da Semana:

Jesus Cristo respondeu aos discípulos: É chegada a hora de ser glorificado
o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não
cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito
fruto. João 12.23 e 24

Uma

multidão queria conhecer Jesus. As pessoas estavam
empolgadas com o que ouviram a respeito de Jesus, de seus
milagres e do que recentemente fizera com Lázaro. Frente a isso, o
Senhor fala sobre sua missão, e usa como exemplo o grão de trigo,
que precisa morrer para dar muito fruto, cumprindo assim seu
propósito. O propósito ao qual Jesus está se referindo é a sua morte
na cruz: Cristo é o verdadeiro grão de trigo, que veio ao mundo e
entregou sua vida, morrendo para nos dar o fruto de uma nova vida.
O seu principal milagre, não foi curar cegos, coxos, multiplicar pão,
ou até mesmo ressuscitar Lázaro. Ele fez algo que apenas o Filho do
Homem poderia fazer: morrer em nosso lugar. É o que o apóstolo
Paulo reafirma em Romanos 5: Deus prova o Seu amor para conosco
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós, quando
inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando
já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Que o Evangelho proferido neste tempo de Paixão e Páscoa fortaleça nossa fé e desperte em
nós a gratidão por tão grande manifestação do amor divino.
Pastor Geraldo Graf

Onde está a vossa fé? (Lucas 8.25) - Onde está a vossa fé? – este
versículo quer nos despertar para reflexão e análise do fundamento da
nossa esperança em Cristo. A pergunta onde está a nossa fé deixa claro
que a fé não é algo estático, mas algo dinâmico. Tamanho, intensidade e
presença são... Leia a meditação>>>

Moderador do Conselho Mundial de
Igrejas em São Paulo
CMI é composto de 349 Igrejas em 110 países do
mundo, que representa mais de 560 milhões de
cristãos.

Dr. Walter Altmann, Moderador do Conselho
Mundial de Igrejas (CMI), veio a São Paulo
para encontrar-se com o Procurador Regional
da República Marlon Alberto Weichert. A pauta
do encontro estava relacionada com a
transferência de documentação da biblioteca do
CMI para a Procuradoria Geral da República e
para a Biblioteca Nacional. Documentos
relacionados ao projeto Brasil Nunca Mais.
Para acompanhá-lo a reunião com o Procurador convidou o Anivaldo Padilha, liderança na família
ecumênica, assessor na KOINONIA Presença Ecumênica e o Pastor Guilherme Lieven, Pastor Sinodal.

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 com a
OGA ou com o Sínodo.

Relatório e Agradecimento pelas doações para as vítimas da Região Serrana-RJ
Esse demonstrativo dá testemunho da graça de Deus entre nós. As
dádivas e os doadores e doadores de todas as regiões do Brasil
comunicam apoio, solidariedade e comunhão com os Grupos de Ajuda e
Acompanhamento das Comunidades de Petrópolis e Nova Friburgo.
Leia a matéria completa >>>
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