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Motivação para as ofertas nos Cultos
=

08 de maio de 2011 =

3º DOMINGO DA PÁSCOA
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Terceiro Domingo da Páscoa são destinadas pela IECLB à
CASA MATRIZ de DIACONISAS – Oferta Especial
Como Irmandade Evangélica Luterana agradecemos pela oferta em
favor da Casa Matriz de Diaconisas no ano de 2010. Diversos cursos,
atualizações e projetos puderam acontecer a partir da ajuda que
recebemos. Nos anos de 2011 e 2012 a Irmandade gostaria de
continuar dando sua contribuição à missão e testemunho da IECLB.
Pretendemos:
1) Apoiar a estrutura da IECLB, oferecendo hospedagem a visitantes
do país e do exterior, com desconto nos preços.
2) Prestar assessorias em comunidades para capacitar membros
voluntários para o trabalho diaconal e oferecer retiros de silêncio e
outros, bem como cursos na própria Casa Matriz para o trabalho
diaconal com pessoas idosas, enlutadas e outras.
3) Realizar retiros de vocação na Casa Matriz e alguns Sínodos, pois observamos a grande falta de vocações
para o Ministério Diaconal. Mas também queremos empenhar-nos, junto com os órgãos competentes da Igreja, a
encontrar caminhos novos de formação ao Ministério Diaconal.
Com votos de que Deus abençoe doadores e dádivas, enviamos nossas saudações

Lema da Semana: Os Discípulos de Emaús disseram um ao outro: Porventura, não nos
ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as
Escrituras? Lucas 24.32

Lembro da canção:: "Arde a voz em meu peito do homem de Nazaré..."

(HPD 2,446) Certamente o
autor, em sua composição, se referiu a esta passagem bíblica que relata sobre os discípulos a caminho
de Emaús. Na ressurreição Deus revelou o Homem de Nazaré como o Cristo, o Salvador, o Filho de
Deus. Ele apareceu aos seus discípulos após a sua ressurreição.
A presença viva do Cristo de Deus após a sua morte surpreendeu e tocou a vida dos discípulos. Eles
que, após a morte de Jesus na cruz, interpretavam tudo como uma derrota, receberam a notícia da vida
duradoura e testemunharam a vitória de Deus sobre a morte. As palavras de Jesus transformaram a vida
dos discípulos.
Tal como os discípulos de Emaús, ainda hoje arder o coração das pessoas que abrem os seus
ouvidos para as palavras que relatam as ações do Cristo de Deus e sobre a sua presença viva no
mundo.
Somos convidados para dar ouvidos ao amor de Deus, revelado em Jesus Cristo. O amor de Deus
surpreende e transforma, tem o poder de criar nesse mundo sinais de vida plena.
Guilherme Lieven

TRABALHO - prazer ou necessidade? - No dia 01 de
maio foi comemorado o Dia do Trabalho. A maioria das
pessoas aproveita essa data para o descanso e o lazer. São
poucos os que se mobilizam para celebrar o trabalho. Os
dicionários definem o trabalho como: Aplicação de
atividade física ou intelectual; atividade humana aplicada
à produção da riqueza; esforço, fadiga, luta... .. Leia a
meditação>>>

Tema do Ano: Paz na Criação
de Deus!
Natureza não tem preço!
São muitos os serviços da natureza para a nossa
sobrevivência.
No Município de Estrema – MG, na divisa com São
Paulo a Prefeitura, com a Câmara de Vereadores,
aprovou uma lei Municipal que remunera 49
agricultores com uma significativa quantia/ano por
práticas de conservação do solo e das matas,
contribuindo para a manutenção das bacias
hidrográficas do Sistema Cantareira, responsável
pelo abastecimento de água à Grande São Paulo.
A visão política é que PRESERVAR é menos
oneroso do que RECUPERAR depois.
Ao longo dos séculos, o ser humano tratou a natureza como
um sistema sem valor. Hoje esse mesmo ser humano é alertado
de que os recursos naturais tem preço, não são infinitos.
Segundo o economista Robert Costanza, da
Universidade de Vermont, a biodiversidade do planeta
vale 45 trilhões de dólares. Para chegar a esse
resultado ele simulou o cálculo de quanto custariam os
serviços prestados gratuitamente pela natureza ao ser
humano, tais como água limpa, solo fértil para plantio de
alimentos, a purificação do ar pelas florestas, a polinização e outros recursos naturais essenciais sem os quais não
existiríamos.
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