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Motivação para as ofertas nos Cultos
=

15 de maio de 2011 =

4º DOMINGO DA PÁSCO A
As dádivas partilhadas nos cultos nesse 4º Domingo da Páscoa são destinadas pela IECLB para as
Atividades com os PPHMs – Oferta Nacional
O Período Prático de Habilitação ao Ministério é um programa criado pela IECLB para cuidar do Ingresso no
Ministério com Ordenação.
O Período Prático é realizado após a conclusão da faculdade de Teologia e tem a duração de 17 meses, sob a
mentoria de ministros e ministras devidamente capacitados.
A oferta deste culto será investida no auxilio para comunidades que não têm condições de assumir a bolsa de
manutenção e na qualificação de mentores e mentoras. Agradecemos as dádivas e rogamos a Deus que derrame
suas bênçãos sobre a vida desta comunidade.

Esperamos que a XV Assembleia Sinodal seja mais um momento especial de avaliação,
comunhão, estudo, deliberações e partilha. Certamente ela traduzirá aspectos expressivos do
nosso testemunho e vivencia de fé no sudeste brasileiro.
A Casa em Araras, o CELAR, já está pronta para receber os participantes. Noventa pessoas já
confirmaram sua participação.

Lema da Semana: Jesus Cristo diz: Eu sou o bom
pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me
conhecem a mim. João 10.14

Antigamente,

os pastores costumavam reunir diferentes
rebanhos para pastarem juntos nos mesmos lugares. Ao
serem recolhidas, as ovelhas seguiam o respectivo pastor.
Elas não se confundiam, porque estavam habituadas à voz
dele e confiavam nele. Ficar atento à voz do pastor e seguilo significava a diferença entre a vida e a morte. Lobos
vorazes e raposas traiçoeiras rondavam o rebanho. Era quando se percebia a diferença entre o bom
pastor e o mercenário. O mercenário abandonava as ovelhas na hora do perigo. O bom pastor
arriscava a própria vida para defender o rebanho.
Esta comparação serve para nos dizer que Jesus Cristo é o Bom Pastor e nós somos o seu rebanho.
Somos convidados a nos orientarmos pelo Evangelho e, assim, não sermos desviados por dois perigos
que nos rondam constantemente: 1. Falsos pastores que usam o nome de Jesus para enganar e
explorar os crédulos. 2. Lobos vorazes que querem devorar as ovelhas (ganância, consumismo, tráfico,
dependências químicas...).
Deixemo-nos conduzir pelo Bom Pastor para uma vida em comunhão, justiça e paz. Confiemos nele!
Pastor Geraldo Graf

A Vontade de Deus empolga? - Ao lermos os versículos bíblicos previstos nas Senhas Diárias desta
semana somos postos diante de temáticas como... Leia a meditação>>>

Intercâmbio de Jovens
No mês de abril realizamos um intercâmbio entre grupos de
jovens da paróquia centro/SP e comunidade luterana em Ferraz
de Vasconcelos. A programação iniciou com culto, seguiu com
almoço ... Leia >>>
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