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Motivação para as ofertas nos Cultos
=

19 de junho de 2011 =

1º DOMINGO após Pentecostes

T R I N D A D E
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo da TRINDADE são destinadas pela Paróquia ou Comunidade –
Oferta LOCAL

Lema da Semana: Os serafins diziam em voz alta uns para os outros: Santo, santo, santo é o Senhor Todo –
Poderoso; a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Isaías 6.3
A santidade de Deus está proclamada no Livro de Isaías num contexto de escolha e vocação de um mensageiro. O mensageiro é enviado a
partir da revelação da santidade de Deus, que gloriosamente se estende ao mundo inteiro.
No livro de Apocalipse esta revelação de Deus é proclamada e refere-se à confissão de fé. Os líderes do povo, de joelhos, adoram e confessam
que o Senhor, nosso Deus, é digno de receber honra e glória.
Na oração que Jesus ensinou nós oramos: “Santificado seja o teu nome”; “... Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre”.
Vocação e confissão. Cremos na presença de Deus na sua Criação, em todos os lugares e, por graça, em nós. A santidade de Deus, pela sua
ação reconciliadora em Jesus Cristo e pelo Espírito Santo se move em tudo. A vitória de Deus sobre a morte brota como fonte de água viva,
dessa santidade e presença gloriosa. Nesse contexto Deus chama as pessoas, você e eu, para participarem da sua santidade transformadora,
do movimento que garante dignidade, esperança, renovação, justiça e paz. E essas pessoas, você e eu, por testemunhar a presença gloriosa
de Deus, sua graça, seu poder e sua glória confessam a fé, testemunham e vivem a fé, que impulsiona e alimenta a vida, o viver... Cremos
que em nossa realidade não existe somente a morte e as suas fezes, ela está cheia da santidade transformadora de Deus e, com dignidade,
aceitamos a vocação para participar da sua missão.

Pastor Sinodal Guilherme Lieven

41 anos do Centro Social Heliodor Hesse – Paróquia do ABCD

No domingo de Pentecostes, 12 de junho, o Centro Social Heliodor Hesse e a
comunidade do ABCD celebraram os 41 anos de ação diaconal: Desenvolver
trabalhos Psicossociais e Sócio-Educativos com crianças,
adolescentes e famílias, contribuindo para a cidadania e cultura de
paz.
O culto teve a participação de 160 pessoas, com a presença do
pastor sinodal e ex-pastor da Paróquia do ABCD, Guilherme Lieven.
Foi um culto com muita emoção, muitas e gratas lembranças e
disposição para servir a partir dos impulsos do Espírito Santo. A
liturgia foi dirigida pela coordenadora do Centro Social Heliodor
Hesse, diácona Irma Schrammel, contou com a participação do coral
da comunidade, e o acompanhamento musical de Rodolfo Schleier no
violão, Luis Henrique no órgão e Dorotheia Gruber no violino.

Tema do Ano – Assembléia da OASE
Mulheres dos grupos de OASE do Sínodo Sudeste se reuniram no CELAR,
em Araras Petrópolis nos dias 14 e 15 de junho.
No primeiro dia, com motivações apresentadas pelo Pastor Sinodal as
participantes estudaram o tema do Ano da IECLB, Paz na Criação de Deus. O
foco do debate e estudo revelou, que a releitura da presença de Deus na sua
Criação cria esperança na vida que renasce, e compromisso com as ações
que reconciliam as pessoas com a Criação de Deus.
No segundo dia aconteceu a Assembléia Ordinária da Associação dos
Grupos de OASE. Mais uma atividade das mulheres da Associação OASE que
dão testemunho de dedicação e compromisso com os serviços da Igreja e com
a vivência da fé.

Mini-Conferência Núcleo Minas Gerais
Os Ministros e Ministras do Núcleo Minas Gerais se reuniram na
Comunidade em Juiz de Fora-MG na noite do dia 14 e na manhã do dia 15
de junho, Todos foram recebidos na casa pastoral dos ministros com
Ordenação Jose Alencar (pastor) e Sílvia W. Lhulhier (missionária). Uma das
características da Mini-Conferência do Núcleo Minas Gerais é o diálogo e a
partilha de assuntos da vida pessoal e ministerial. Mas, a agenda de trabalho
inclui o estudo e o acompanhamento da agenda sinodal. Os ministros e
ministras do Núcleo Minas assumiram compromissos com a implementação
do Planejamento Estratégico e com os encontros de formação contínua.

Paróquia de Guarulhos, despedida do Pastor Edilson
O Coral Esperança,
fruto do trabalho
diaconal da
Paróquia, no bairro
cabuçú participou do
culto de
Pentecostes, quando
também ocorreu a
despedida do pastor
Edilson Tetzner. Depois de quatro anos de atividade ministerial na
paróquia o pastor Edilson se transferiu para a Paróquia de Vila Valério
do Sínodo Espírito santo a Belém. No culto o pastor agradeceu a comunidade e a todos que o acolheu e partilhou as alegrias
e os desafios do Ministério Pastoral.
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