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Motivação para as ofertas nos Cultos
=

05 de junho de 2011 =

7º DOMINGO DA PÁSCO A
As dádivas partilhadas nos cultos nesse 6º Domingo da Páscoa são destinadas pela a IECLB –
Promoção do Ecumenismo – Oferta Nacional

A nossa Igreja é ecumênica, expressando isso no artigo 5º de sua Constituição. Está unida, pelo vínculo da fé, a
todas as igrejas no mundo que confessam Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Este compromisso
ecumênico se concretiza na participação em comissões bilaterais de diálogo com outras igrejas (Anglicana, Católica,
IELB), e em organizações ecumênicas nacionais, como o CONIC/Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CLAI, Conselho
Latino Americano de Igrejas, e entidades como Diaconia, CESE, Sociedade Bíblica do Brasil.
Em nível internacional a IECLB participa do Conselho Mundial de Igrejas, da Federação Luterana Mundial e do
Conselho Latino-Americano de Igrejas. Tem convênios e parcerias com a Igreja Evangélica na Alemanha, a Igreja
Evangélica na Baviera, as Igrejas Evangélicas na Noruega, Japão, Moçambique, Angola, Estados Unidos, Argentina,
Uruguai, Paraguai, Chile e as Igrejas na América Central.
Para atender as necessidades destas ações ecumênicas agradecemos por sua oferta de hoje.

Uma vida, Muitos Caminhos - Durante nossa vida, andamos por muitos caminhos. Andamos por estradas,
ruas, avenidas... Algumas não são sinalizadas, algumas nos são desconhecidas... Leia a meditação>>>

Lema da Semana: Jesus Cristo diz: Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês.

João 14.18

Jesus Cristo não nos abandonou nesse mundo. Ao encontrar-nos na cruz, na escuridão, no sofrimento, no
abandono e na violência venceu o mal e a morte e ofereceu a vida que cria esperança e comunhão com o Deus
Pai, com a unidade criadora e misericordiosa do Deus de amor. Instalou entre nós os sinais do seu reino. Mais do
que isso, por graça e amor enviou o Santo Espírito de Deus para nos santificar, abrir os nossos olhos e nos
preparar para servir e anunciar o novo tempo. Tempo novo em que já aqui no mundo podemos ter comunhão
com Deus e participar da sua missão de fazer novas todas as coisas e salvar.
Dizem que é melhor andar no escuro com um amigo do que na luz sozinho. Melhor ainda é andar no escuro ou
na luz com o Deus que veio morar entre nós e nos preparar para a vida, que é maior do que a morte.
Se não estamos abandonados, se o Espírito Santo sopra entre nós e está em nós, se a graça de Deus é maior do
que os nossos limites e erros, então temos motivos para viver com coragem no quotidiano da vida, dispostos a
servir e a interagir com os sinais da presença de Deus entre nós.
Não somos órfãos! Somos filhos e filhas de Deus chamados para a dignidade e para a plenitude.

Pastor Guilherme Lieven

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.
05 de junho: Dia do Meio Ambiente
O tema do ano nos desafia a colocar em nossas agendas,
também em nossos cultos, estudos bíblicos e oração, os
assuntos relacionados ao meio ambiente. Clamamos por
Paz na Criação de Deus.
A sensação é que, diante de tantas notícias sobre
escândalos, relacionadas às mudanças climáticas podem
estar ajudando a diminuir a grávida que envolve a realidade
ambiental. Com isso corremos o risco de acostumarmos
com as notícias e fatos e, perigosamente, tornando-nos
indiferentes aos desafios que a realidade impõe.
A nossa Igreja ao lançar o tema para estudo nas
comunidades se alia aos grupos, movimentos e iniciativas
nacionais e mundiais que alertam sobre essa situação cada
vez mais alarmante.
Afinal, cremos no Deus criador, presente na sua criação,
vocacionada para a paz.
ção seja qual for o lugar onde você se encontre. Ou prefere
ignorar o perigo?
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