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Motivação para as ofertas nos Cultos
=

26 de junho de 2011 =

2º Domingo após Pentecostes
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo da TRINDADE são destinadas
pelo Sínodo Sudeste para as atividades de formação – Oferta SINODAL

Agradecemos a sua oferta para as atividades de formação no Sínodo Sudeste. No segundo semestre de 2011 o
Sínodo Sudeste apoiará diversas atividades de formação a serem organizadas pelos Núcleos (Campinas, São
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais). O ritual da partilha e da gratidão alimenta a nossa esperança na vida em
comunhão e na comunhão com todos que servem com alegria.

Lema da Semana: O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda a vocês espírito de sabedoria e
de revelação no pleno conhecimento dele. Efésios 1.17

Ao pedir que Deus conceda o espírito da sabedoria para a comunidade, o apóstolo Paulo não pensa em uma sabedoria filosófica
especulativa. Ele se apega à compreensão bíblica de sabedoria, segundo a qual ser sábio é aprender as perguntar pela vontade de Deus,
viver e agir de acordo com a mesma. Sabedoria é muito mais do que inteligência. É saber tomar decisões no momento certo, aproveitar as
oportunidades que surgem para uma mudança de vida. Sabedoria é ter discernimento entre o que é a vontade de Deus e a própria vontade.
Além disso, o apóstolo Paulo suplica que a comunidade reconheça a presença de Deus em sua vida. Temos uma esperança, porque Deus
agiu, age e continuará agindo para a nossa salvação. Já agora somos chamados de Filhos de Deus. Entre nós age o poder de Deus, o mesmo
que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Que Deus nos conceda esta sabedoria e este conhecimento.
Vice Pastor Sinodal Geraldo Graf

“Sê forte e corajoso” – três verdades para serem guardadas - Na casa em que moramos, temos uma escada com 18 degraus.
Nosso cãozinho tem medo de subir e descer esta escada. Se ele é colocado... Leia a meditação

Secretário Geral do Conselho Mundial de Igrejas visita o Brasil
O P. Olav Fykse Tveit, Secretário Geral do Conselho mundial de Igrejas chegou em São
Paulo no dia 14 de junho. Acompanhado pelo Pastor Moderador do Comitê Central do CMI,
Dr. Walter Altmann participou de um evento público de entrega de documentação à
procuradoria Geral da República, até então arquivada na Biblioteca do Conselho Mundial de
Igrejas. Visitou o Encontro das Famílias do Conselho Latino Americano de Igrejas, realizado
no Pio XI, Lapa, São Paulo. Acolheu lideranças das Igrejas filiadas ao CMI em um jantar.
Visitou trabalhos sociais e de formação coordenados por Igrejas do CMI, entre estes o
projeto “Moradores de Rua” da Paróquia Centro de São Paulo. Recebidos pelo Pastor
Frederico Ludwig acompanhou as informações sobre a importante atividade diaconal da
Paróquia, participou do culto com os Moradores de Rua e conheceu aspectos da dinâmica
da atividade comunitária.

“Brasil: Nunca Mais” Digit@l.
Ao saudar o procurador regional da República, Marlon Weichert, que trabalhou estreitamente com o CMI e o CRL

preparando a transferência da documentação para o Brasil, Tveit afirmou que o evento foi além das expectativas. "Isso
realmente mostrou o valor do que nós mantivemos em nossos arquivos e como é importante compartilhar a história e a
realidade do que aconteceu. Também é importante ver o que acontece quando trabalhamos juntos. Os momentos que
experimentamos, hoje, mostraram claramente o papel que o movimento ecumênico desempenha neste tema, oferecendo
apoio e também uma estrutura para que projetos se tornem realidade", disse. Leia a matéria>>>
Após o evento, o moderador do Comitê Central do CMI, pastor luterano Walter Altmann, expressou seus sentimentos, como
brasileiro e como membro da liderança do organismo ecumênico. "Fiquei extremamente tocado pelo evento como um todo,
pelos discursos, pelos fortes e dolorosos testemunhos que ouvimos, assim como pelos compromissos que queremos
continuar a honrar. É um marco importante para o povo e a nação brasileira. Estou realmente orgulhoso do papel que o CMI
desempenhou e continua a desempenhar através de sua secretaria geral ou pelo trabalho das igrejas-membro no Brasil”,
afirmou.

Conselho da Igreja Cria Secretaria da Missão

O

Presidente do Conselho da Igreja,
Otávio Schüler, deu início às atividades.
Entre os assuntos encaminhados na
manhã de sábado, estiveram a reativação
da
Secretaria
de
Missão
e
a
reestruturação da Secretaria da Ação
Comunitária (SAC). A SAC, que tem
como Secretário o P. Dr. Mauro de Souza,
vai
continuar
respondendo
pela
Coordenação de Diaconia, Coordenação
do
Programa
Diaconia
Inclusão,
Coordenação de Gênero, Coordenação do
Programa Voluntários de Missão, pelo
Fundo de Bíblias e pelo Plano de Ofertas.
A Secretaria de Missão será responsável
por assuntos da Missão Global, pelo
Planejamento Estratégico do Plano de
Ação Missionária da IECLB (PAMI), pela
Coordenação
Técnica
de
Projetos,
Campanha Nacional de Ofertas para a
Missão - Vai e Vem e a interlocução com
o Conselho de Missão entre Índios
(Comin). O CI referendou o nome,
indicado pela Secretaria Geral em diálogo
com a Presidência da IECLB, do P. Mauro
Alberto Schwalm (desde 2005 atuando em Mission Eine Welt, na Igreja da Baviera, na Alemanha), para a Coordenação da
Secretaria de Missão. Leia mais >>>

O Pastor Sinodal Guilherme Lieven estará em período de
Férias durante o mês de Julho de 2011
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