Boletim Semanal do Sínodo Sudeste - IECLB
nº 274, 21 a 29 de abril de 2011

Motivação para as ofertas nos Cultos
=

21 de abril de 2011 =

QUINTA-FEIRA DA PAIXÃO
As dádivas partilhadas nos cultos na QUINTA-FEIRA são
destinadas pelo Sínodo para as atividades com as
Instituições diaconais– Oferta Sinodal

Ao ofertar nesse culto você estará participando da
coordenação e acompanhamento do Sínodo às
atividades diaconais. Nesse ano, por exemplo,
estamos preparando um Balanço Social para
conhecer e divulgar as atividades. A diaconia
acontece na comunidade e a partir dela. Damos
graças a Deus pela partilha e pela ação que ela
facilita

.=

22 de abril de 2011 =

SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO
As dádivas partilhadas nos cultos na SEXTA-FEIRA
são destinadas pela IECLB para as atividades
com missão entre os Índios– Oferta Nacional

A IECLB celebra em 2011 o jubileu de 50 anos de missão
contínua com povos indígenas no Brasil. Através do
diálogo inter-religioso e atitudes de mediação e
reconciliação o Conselho de Missão entre Indígenas COMIN põe em prática seu apoio solidário junto a 15
povos indígenas. Atua em oito Campos de Trabalho –
quatro na Amazônia e quatro no Sul do Brasil –,
beneficiando milhares de pessoas. O COMIN apóia
atividades comunitárias de geração de renda (roças,
abelhas, açudes, palmitais e artesanatos) e de
preservaç
ão
do
meio
ambiente.

O COMIN pede a sua generosa oferta para reverter a
dolorosa história de sofrimentos desses pequeninos
irmãos e irmãs de Jesus. A IECLB toda agradece por
sua generosidade e solidariedade. Que sua doação
multiplique as bênçãos de Deus sobre os povos
indígenas e sobre todos que com eles se solidarizam.
.=

24 de abril de 2011 =

DOMINGO DA PÁSCOA

As dádivas partilhadas nos cultos no DOMINGO DE PÁSCOA são destinadas pela COMUNIDADE
OU PARÓQUIA– Oferta Local

Lema da Semana:
Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não
tem mais poder sobre ele. Romanos 6.9

Feliz Páscoa!
Essa é a MENSAGEM da semana: Páscoa, Liberdade, RESSURREIÇÃO!
Cremos na vida. O nosso Deus não fugiu da nossa escravidão, da nossa realidade de morte.
Nela revelou a graça, o amor e a vida sem fim.
Louvado o CRISTO de Deus que trouxe a vida em meio a morte; que cria a liberdade em
meio a escravidão; que nos inclui na sua missão e na vida plena.
A morte não é o fim. Da morte nasceu a vida. Em meio a morte Deus instalou a Páscoa.

Paz na Criação de Deus - ESPERANÇA E COMPROMISSO - O Evangelho, a Boa Nova, surge num
contexto de economia, longe de desperdícios ou de coisas supérfluas. A vinda de Cristo ao mundo não foi
cercada de. Leia a meditação>>>

Gratidão pelos 35 anos de Ministério do
Pastor Zulmir Penno

Tenho a honra de convidar você, meu irmão(ã)/amigo(a),
para o Culto de Despedida e de Ação de Graças pelos 35 anos
de minha atuação como pastor ativo na IECLB (estou indo
para a “aposentadoria”/inatividade).
O Culto acontecerá no Domingo da Páscoa/2011, dia
24/04, às 09h30, no Templo Central da Comunidade de Juiz de
Fora/MG, Rua Dom Pedro II, 46, Bairro Mariano Procópio.
O ato litúrgico de gratidão e de passagem para o status
de Pastor Emérito da IECLB contará com a presença do
Pastor Sinodal Guilherme Lieven.
Será uma grande alegria, para mim, minha família e para
a Comunidade de Juiz de Fora, poder contar com sua preciosa
presença.

Lançamento da Pedra Fundamental da Casa Pastoral
da Comunidade em Indaiatuba-SP

A

pós o Culto do Domingo da Paixão, lideranças e membros da Comunidade de Indaiatuba se
dirigiram até o local onde será construída a nova Casa Pastoral da Comunidade. O pastor sinodal Guilherme
Lieven, dirigiu o ato litúrgico, uma palavra bíblica, oração e dedicação, quando também foram lidos
documentos e acondicionados materiais em uma urna a ser instalada no alicerce da construção.

A

Congregação Japonesa da Paróquia Luterana Japonesa de São Paulo realizou um Bazar em
10 de abril. As doações foram destinadas para a missão e também para enviar apoio a JELC (Igreja
Evangélica Luterana do Japão) às atividades com as vitimas do tsunami e terremoto.
Hirotaka Tokuhiro, missionário da Igreja Luterana Japonesa, trouxe novos impulsos para a
Congregação que reúne Japoneses luteranos residentes no Brasil.
Ele já reúne um grupo de jovens, que ajuda nos eventos da comunidade. E já incluiu na agenda um
Culto em Português por mês e aulas de japonês para os jovens.
A Congregação oferece, ainda, alojamento para jovens. Já hospedam 11 estudantes. Outra novidade é
o aluguel de uma sala para uma professora de dança. As aulas de samba, voltadas para japoneses de
1ª e 2ª geração, favorecerá o conhecimento da congregação e de suas atividades de culto e
comunitária.

As edições anteriores do Boletim Semanal estão disponíveis na página do Sinodo Sudeste
no portal Luteranos. CLIQUE AQUI >>
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