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Motivação para as ofertas nos Cultos
=

01 de maio de 2011 =

2º DOMINGO DA PÁSCOA
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Segundo Domingo da Páscoa
são destinadas pelo Sínodo Sudeste para a XV Assembléia Sinodal
– Oferta Sinodal
Ao ofertar nesse culto você estará apoiando a realização da
Assembléia Sinodal. As doações viabilizarão a elaboração de material
específico para as atividades da Assembléia Sinodal. Damos graças a Deus pela partilha.

Lema da Semana: Jesus disse para Tomé: Você creu porque me viu? Felizes são os que
não viram, mas assim mesmo creram. João 20.29

Ver

para crer! Nós conhecemos esta expressão. Faz lembrar o Teste São Tomé, uma
propaganda de um sabão em pó. Nós também achamos graça da dificuldade do discípulo
Tomé, que não conseguia enxergar o óbvio nem confiar no testemunho de seus
companheiros. Porém, Tomé é o nosso retrato. Nós somos assim. Por isso, o testemunho
bíblico não foi escrito para simplesmente relatar um fato. Ele foi escrito para nós: aqueles
que não viram, mas que são convidados a crer mesmo assim.
Neste primeiro domingo após a Páscoa, somos chamados para a tarefa missionária da
comunidade de Jesus Cristo. Somos enviados para dar testemunho da nossa fé e praticar o
amor cristão. Para tanto, precisamos primeiro crer no testemunho bíblico e confiar na
presença do Ressuscitado, mesmo que nossos olhos não possam vê-lo nem nossos dedos
tocá-lo.
Pastor Geraldo Graf

Hoje é outro dia abençoado. Corremos atrás uns dos outros pra
chegarmos na hora certa. Fugimos dos compromissos que não causam
impacto. Esperamos horas no salão pra ficarmos bonitas. Não temos
tempo pra um abraço apertado e sincero. Leia a meditação>>>

Filhos do pastor Zulmir E. Penno
fazem homenagem
No Culto de Despedida da Comunidade de Juiz de Fora - MG,
de Ação de Graças pelos 35 anos e aposentadoria o Pastor Zulmir
Ernesto Penno, no dia da Páscoa, recebeu muitas homenagens.
Mas, a principal delas foi à das suas duas filhas e dos seus dois
filhos. As filhas e os filhos referiram-se a ele como pai e pastor.
Com simplicidade partilharam publicamente aspectos dos anos de
participação e convivência com a sua vida ministerial.
O Pastor Zulmir lembrou os 35 anos de seu Ministério.
Destacou as diversas experiências e os onze anos na Comunidade
de Juiz de Fora. Recebeu o carinho e a homenagem também do
Grupo de OASE, da Presidente da Comunidade, de representante
do CONIC- Grupo de Juiz de Fora e de colega de juventude e de
vocação para o Pastorado.
Zulmir residirá com sua esposa Neiva, também parceira de seus 35 anos de atividades ministeriais, em Rio das
Ostras - RJ. Participará como membro e pastor Emérito do Projeto Missionário Norte Fluminense.

Tema do Ano: Paz na Criação de
Deus!
Motivamos as atividades de grupos e da
Comunidade com o Tema do Ano 2011. O
que já aprendemos com o Tema? Quais
são nossas ações concretas?
No primeiro artigo do Credo Apostólico
confessamos crer em “Deus Pai, todo-poderoso,
criador do céu e da terra.” Nosso Deus é um Deus
criador, que elaborou a criação a partir do nada.
Desrespeito a essa criação significa desrespeito ao
próprio criador. Na explicação a esse artigo do
Credo Apostólico, o Reformador Martim Lutero
enfatizou que Deus também mantém a criação,
dando-lhe condições para que seja produzido tudo
quanto seja necessário para uma vida digna. Por
isso mesmo a natureza precisa ser cuidada e de
modo algum abusada e agredida.
Como o tema Paz na Criação de Deus se vincula ao
PAMI? Através da reflexão em torno das seguintes
perguntas: de que forma as quatro dimensões do
PAMI (evangelização, comunhão, diaconia,
liturgia), e seus três eixos transversais
(comunicação, formação e sustentabilidade), amplamente fundamentadas nos materiais disponíveis, se
relacionam com a Criação de Deus? É possível a uma igreja ficar indiferente a todos os pecados
cometidos contra a Criação? Como o planejamento missionário estratégico que já está em andamento nas
comunidades, pode e deve levar em consideração a Criação de Deus? Trata-se de perguntar e de
responder de que forma a IECLB, que quer ser uma igreja cada vez mais comprometida com a missão de
Deus, pode fazê-lo a) em paz com a Criação e, b) promovendo a paz na Criação de Deus. (Pastor Presidente
da IECLB, fonte: WWW.luteranos.com.br )
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