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Motivação para as ofertas nos Cultos
=

12 de junho de 2011 =

DOMINGO DE PENTECOSTES
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo de Pentecostes são destinadas pela a IECLB –
para o Fundo de Missão da IECLB voltado para todo o País – Oferta Especial

O Espírito de Deus é livre e age onde, quando e como quer. Nós cremos que o Espírito de Deus
cria e nutre a fé nas pessoas. Também cria a Igreja, que é formada por comunidades. Nossa Igreja, a
IECLB, é formada por mais de 1.800 comunidades.
Estamos presentes, como Igreja, na maioria dos estados brasileiros. Esta presença, de Sul a Norte, de
Leste a Oeste, muitas vezes se dá na forma de pequenas comunidades e pontos de pregação, que são
visitados e acompanhados esporadicamente e com grande dificuldade.
A oferta de hoje é um sinal de nossa gratidão a Deus pela alegria de nos reunirmos em comunidade.
Neste Dia da Missão queremos expressar nosso amor a pessoas e comunidades que, com sacrifício e
convicção, querem ser IECLB lá onde se encontram. Com nossa oferta de gratidão queremos
possibilitar a irmãs e irmãos, que também possam conhecer a alegria que vem do encontro em
comunidade, do ouvir a mensagem do Evangelho e da celebração dos Sacramentos. Na certeza de que
Deus as/os abençoará ricamente, agradecemos o seu gesto de amor.

O Evangelho não privilegia apenas um povo, uma raça... - Quem já não ouviu conversas assim: “foi o
maior desgosto na família quando descobriram que a moça era evangélica”; “... a casa cheia de imagens de
santo... Leia a meditação>>>

Lema da Semana: Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e

sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais
distantes da terra. Atos 1.8
Testemunha é alguém que sabe de um fato e é convocada para falar sobre o mesmo. A testemunha deve estar
disposta a garantir a todo custo, inclusive com a própria vida, a verdade de seu testemunho. Jesus Cristo nos chama
para sermos as suas testemunhas. Esta é a nossa tarefa e, para dar conta da mesma, o nosso coração é aquecido
pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sempre está ligado à Palavra de Deus e nos orienta a agir conforme ela.
O Espírito Santo quer fazer morada em nós e preencher todos os espaços de nossa vida. Através dele, a vontade de
Deus se torna a nossa vontade. Ele nos concede forças para testemunhar, amar, perdoar, servir. Assim, nossa vida
adquire um novo jeito de ser: Confiantes no poder do Espírito Santo, nós podemos praticar a diaconia, edificar
comunidade, celebrar a fé e anunciar o Evangelho.

Pastor Vice – Sinodal Geraldo Graf

Dedicação do Templo da Comunidade Evangélica Vale do Atibaia – CELVA
No dia do meio ambiente a Comunidade do Vale do Atibaia
se reuniu para “dedicar” o seu templo a Deus. A tarde do
domingo 05/06, dia do meio ambiente, foi especial. A
comunidade estava feliz. Afinal a maioria das obras chegou
ao fim.
Os convidados para a tão esperada data da inauguração
vieram em grande número. Não faltaram os membros da
comunidade, lideranças e Ministros com Ordenação das
Paróquias do Núcleo Campinas, também membros de
denominações cristãs parceiras nas atividades ecumênicas.
Sob a coordenação da Pastora Neusa Tetzner o ritual de
Dedicação iniciou na porta do templo. Em procissão a
comunidade abriu o seu novo espaço de culto, de
testemunho e de vivência da fé. O Coral da Comunidade em
Campinas ajudou a preparar o momento de celebração –
ação de graças, oração, dedicação e Palavra. O Pastor Dr.
Lauri Wirth lembrou os traços e características da história da
comunidade. Uma apresentação de imagens destacou os
passos da comunidade e do Projeto Ágape com crianças,
desde a sua formação. A catequista Vera Lucia Gewehr
partilhou as saudações recebidas dos convidados que não
conseguiram chegar para o culto.
Antes da mensagem bíblica, a prédica, o pastor sinodal
Guilherme Lieven formalizou o ato litúrgico de “dedicação do
Templo a Deus” através da oração.
Os participantes testemunharam a importante etapa da
Comunidade da IECLB no Vale do Atibaia. A missão e a
vocação para servir e participar dos sinais do reino
continuam vivas. Com a presença de Deus e a sua Palavra
orientadora o testemunho e a vivencia da fé da comunidade
acolherão e incluirão outros e novas etapas serão
celebradas.

Mini-Conferências
No Lar Luterano Belém (Campinas-SP) aconteceu a Miniconferência dos Núcleos São Paulo e Campinas. Vinte
Ministros e Ministras com Ordenação participaram dos
estudos e da partilha de temas, desafios e
encaminhamentos relacionados ao exercício do Ministério.
Os Ministros e Ministras do Núcleo Rio de Janeiro se reuniram na Paróquia Martin Luther, centro do Rio, O
destaque da mini-conferência foi o estudo do texto bíblico indicado para o Domingo de Pentecostes. Com a mesma
dedicação o grupo partilhou conhecimento e experiências relacionados aos desafios de ser Igreja de Jesus Cristo
nas cidades do sudeste brasileiro.

Semana de Oração pela Unidade dos CristãosSínodo Sudeste
Aconteceu em Rio das Ostras, Rio de Janeiro, uma palestra sobre Ecumenismo. A
atividade ocorreu em função da SOUC-2011 Leia
Todas as Comunidades do Sínodo Sudeste participam da Semana de Oração
pela Unidade dos Cristãos.
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