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Motivação para as ofertas nos
Cultos
=

29 de maio de 2011 =

6º DOMINGO DA PÁSCO A
As dádivas partilhadas nos cultos nesse 6º
Domingo da Páscoa são destinadas pelo
Sínodo para apoiar atividades missionárias
no Nordeste de Minas e Sul da Bahia –
Oferta Sinodal
O Sínodo Sudeste apóia as atividades missionárias da Comunidade de Teófilo Otoni, desenvolvidas no Nordeste
de Minas e Sul da Bahia, a partir da Comunidade de Serra dos Aimorés. O pastor Charles Werlich reside em Serra
dos Aimorés. Suas atividades missionárias e pastorais, junto com a comunidade, estendem-se até Porto Seguro –
BA e inclui um grupo de membros na cidade de Teixeira de Freitas – BA.
As ofertas partilhadas no 6º Domingo da Páscoa serão destinadas pelo Sínodo para dar sustentabilidade à missão
no Nordeste de Minas Gerais e no Sul da Bahia.
Foto: Participantes no Encontro de famílias em
Serra dos Aimorés

Comunidade que serve, serve! - A comunhão com Deus, através de oração, canto e estudo, estabelecendo
uma rotina espiritual na vida é a maior necessidade diária. Servir a Deus e ao próximo é o que essencialmente
dá sentido à existência... Leia

Lema da Semana: Jesus Cristo diz: Se

alguém me ama, guardará a minha palavra; e
meu Pai o amará, e viremos para ele e
faremos nele morada. João 14.23

Quando você pensa em uma morada, o que lhe vem à

mente: Uma construção bonita, ampla e bem equipada
ou a convivência harmoniosa com as pessoas amadas? A
primeira atende anseios individualistas. A segunda
premia a comunhão. Muitos preferem o conforto
material, em detrimento do encontro com as pessoas.
Em 1 Coríntios 6.19-20 está escrito que o nosso corpo é
a morada do Espírito Santo e que devemos usá-lo para a
glória de Deus. Portanto, esta morada tem a ver com

nossas atitudes.
Com a promessa de fazer morada nos seus discípulos, Jesus lhes dá a certeza de que permanecerá com eles,
mesmo depois da Ascensão. Sua presença se dará através do Espírito Santo, que orientará e consolará os discípulos.
À promessa da morada se junta a dádiva da
paz, uma paz ativa, engajada, que se traduz em amor ao próximo.
Somos filhos de Deus e precisamos refletir a Sua glória, não só em palavras, mas em atitudes que revelem que Deus
está conosco. Sejamos este referencial a cada dia, sendo zelosos no que fazemos, falamos ou pensamos, buscando
a santidade em amor, vivendo em comunhão, sendo exemplos em tudo, para glória de Deus.

Pastor Geraldo Graf

O Conselho Paroquial da Paróquia de Santos encaminhou ao Pastor
Sinodal a Publicação da Vaga Ministerial – Pastoral. Os candidatos
poderão apresentar candidatura, através de carta e Currículo, até
final de junho de 2011.

O Conselho editorial da Revista ”Presença Luterana”

se reuniu no
dia 24 de maio e preparou a pauta da 2ª edição, a ser lançada no
início de setembro de 2011.

Em junho acontecem as Mini Conferências. No dia 07 se reúne os Ministros e Ministras dos Núcleos Campinas e
São Paulo no Lar Luterano Belém. No dia 09 as Ministras e Ministros do Núcleo Rio de Janeiro na Paróquia
Martin Luther do Rio. Nos dias 14 e 15, em Juiz de Fora, se reúnem os Ministros e Ministras com Ordenação do
Núcleo Minas Gerais.

No dia 05 de junho, 7º Domingo da Páscoa, a Comunidade do

Vale do Atibaia inaugurará o seu Templo, em

Valinhos-SP.

ASSEMBLEIA DO CLAI – BRASIL
Conselho Latino-Americano de Igrejas, Regional Brasil

A

Assembléia do Conselho Latino-Americano de

Igrejas, Secretaria Regional para o Brasil, reuniu-se
em São Paulo, SP sexta e sábado, 20 e 21 de maio.
Representantes das Igrejas Brasileiras membros do
CLAI estiveram presentes no evento, que teve como
tema central “Justiça Ambiental e Emergências: Missão
da Igreja”.
As palestras, realizadas nesta sexta-feira, abordaram
os temas Justiça Ambiental, por Tânia Pacheco,
Teologia, Economia e Ecologia, por Jung Mo Sung e
Emergências, por Wagner Giron de la Torre.
No sábado aconteceu a eleição para diretoria do CLAI
para o biênio 2011-2012, sendo eleitos:
Foto: Participantes da Assembleia
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