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Motivação para as ofertas nos Cultos
=

22 de maio de 2011 =

5º DOMINGO DA PÁSCO A
As dádivas partilhadas nos cultos nesse 5º Domingo da Páscoa são destinadas pela Comunidade
ou Paróquia – Oferta Local

Mensagem da XV Assembleia Sinodal

Mensagem às Paróquias, Comunidades e Instituições
Reunida nos dias 14 e 15 de maio de 2011 em Araras-RJ, a XV Assembleia Sinodal
saúda fraternalmente as Paróquias, Comunidades e Instituições do Sínodo Sudeste.
Fomos impactados e desafiados pelo
tema da IECLB para 2011: Paz na Criação de
Deus, Esperança e Compromisso. Jesus Cristo
chama à conversão para a paz na Criação.
Necessitamos da mudança da cultura do
consumismo desenfreado e destruidor para a
cultura da paz, responsabilizando-nos pela
regeneração
dos
danos
passados
e
a
prevenção de danos futuros, o que envolve a
conservação do meio ambiente e a justiça
social.
A vida é um bem sagrado. Ela não pode
ser
vivida
irresponsavelmente.
Somos
interdependentes com todas as criaturas. Deus
nos chama para sermos co-participantes no
cuidado com a Sua Criação. Este é um
compromisso que não podemos delegar para
as futuras gerações.
Abracemos esse desafio e unamos nossas
forças para criar o equilíbrio entre a economia,
a conservação do meio ambiente e a
convivência social. Recomendamos uma agenda preventiva, pautada por ações concretas e
parcerias em favor da vida. Motivados pela ressurreição de Jesus Cristo, consideramos
necessária uma agenda pública, que reconstrua esperança, aprendendo e animando a olhar
além do que destrói e mata.
Temos a ardente expectativa que a Criação será redimida. (Romanos 8,18-25) Esta é
a nossa esperança e a nossa missão.

Araras, 15 de maio de 2011.
Os participantes, delegados das Paróquias, Comunidades
e Instituições do Sínodo Sudeste

Lema da Semana: Jesus Cristo diz: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém
vem ao Pai senão por mim. João 14.16

Muitos

passeiam por muitos caminhos, dão muitas voltas.
Algumas pessoas entram em labirintos, se perdem e voltam à
estaca zero. É comum encontrarmos pessoas que já fizeram
muitas experiências religiosas e, por isso, passaram a conhecer
uma diversidade de propostas espirituais. Mesmo assim
percebe-se nestas pessoas que vagaram por muitos caminhos
uma sensação de vazio.
Caminhos são muitos, mas é preciso um para viver. Quem não
sabe para onde vai, mesmo caminhando está perdido.
A nossa Igreja e as Igrejas cristãs, que confessam Jesus
Cristo como Senhor e Salvador, anunciam o CAMINHO da vida,
O Cristo de Deus, a verdade que passa pelo amor sem fim, pela
proteção e orientação.
Somos uma Igreja de Comunidades que cria espaço para as
pessoas caminharem, sabendo para onde vão. Partilhamos da
experiência espiritual, pelo dom do Espírito Santo, que pela fé
vive-se a comunhão com o Cristo presente, que doa o perdão e
liberta para uma vida nova todos os dias.
Podemos testemunhar que: quem seque o Caminho e a Verdade e a Vida está livre, não está vazio e muito
menos perdido, participa da missão de Deus e, por graça, é luz em meio à escuridão. Esse é o "Caminho".
Pastor Guilherme Lieven

Viver em Paz - Jesus conta uma parábola, na qual retrata a realidade de ovelhas que estão presas,
no curral durante a noite, e que no amanhecer o pastor vem... Leia

Revista do Sínodo Sudeste

Durante a XV Assembléia
Sinodal
do Sínodo Sudeste,
ocorrida nos dias 14-15 de maio
em Araras – Petrópolis/RJ foi
lançada a Revista Presença
Luterana.
O
presidente
do
Conselho Sinodal, Sr. Almiro
Wilbert, e o Pastor Sinodal
Guilherme Lieven apresentaram
aos participantes da Assembléia a
linha editorial da revista que será
publicada
trimestralmente. ....
Leia >>>
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