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Destino das Ofertas
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Visita ao Projeto Missionário

Carta Pastoral Presidência IECLB

Motivação para as ofertas nos Cultos
=

03 de julho de 2011 =

3º Domingo após Pentecostes
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo são destinadas pela IECLB para
projetos coordenados pela Pastoral Popular Luterana – Oferta NACIONAL
Durante o dia 06 de junho de 2010, nos cultos e celebrações das Comunidades de nossa IECLB espalhadas em todos os
cantos do país, foram feitas ofertas de gratidão para o trabalho da Pastoral Popular Luterana – PPL. Queremos, por meio
desta carta, simplesmente agradecer os R$ 70.657,88 que foram confiados para a PPL realizar seus projetos de Testemunho
e Ação a partir do Evangelho Libertador de Jesus Cristo. As ofertas que vocês assim nos concederam, de mãos abertas e
solidárias a partir do suor do dia-a-dia da vida, são de grande valor para o trabalho da Pastoral Popular Luterana.
No próximo dia 03 de julho, a PPL vai novamente receber de vocês a doação das suas ofertas deste ano. Elas serão
utilizadas para: Formação de Obreiros e Obreiras e Lideranças Comunitárias:
Agradecemos de antemão a vocês, em sua generosidade, por sua oferta de gratidão em alegria. E Deus fortaleça e abençoe
vocês, Comunidades e pessoas doadoras das ofertas, no Testemunho e na Ação em decorrência do Evangelho de Jesus
Cristo para que, em Esperança e Compromisso, lutemos pela Paz na Criação de Deus colocando nossos dons, tempo e bens
a serviço do Reino de Deus. Fraternalmente, Marli Krenkel Daenecke - coordenadora da CN da PPL

Lema da Semana:
Durante as festas juninas, a mídia noticiou repetidas vezes a alegria dos nordestinos por causa da excelente
colheita de milho. Choveu bem e a terra correspondeu generosamente. Na Parábola do Semeador, Jesus
usa o exemplo da boa terra que recebe a semente e produz copiosamente para referir-se às pessoas que
ouvem a Palavra de Deus. Elas a acolhem e lhe dão todo o espaço para que lance raízes e cumpra a função
para a qual foi destinada. Elas são pessoas que transformam o ouvir em realizar, que traduzem o amor de
Deus em diaconia, que conduzem sua vida diária em confiança e obediência e, assim, experimentam que

Deus está com elas.
Perguntemo-nos: A Palavra de Deus tem fincado raízes em nossos corações e encontrado espaço e oportunidades para crescer e
frutificar? Ou ela apenas é um fogo de palha que passa em nossa vida? Ali onde acolhemos e vivenciamos a Palavra de Deus,
certamente surgirão os frutos de amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio (Gl
5.22). Em um coração receptivo, a Palavra de Deus produz frutos em abundância.
Vice Pastor Sinodal Geraldo Graf

“O amor julga a fé” - O texto de 1 João 4.7-5.5 é um dos textos mais significativos acerca do amor, uma vez
que qualifica o amor como divino – e o divino (Deus) como amor. E este amor divino não é algo abstrato,
mas se manifesta de forma palpável, visível em Jesus:... Leia a meditação

Visita ao Projeto Missionário Nordeste
Minas e Sul da Bahia
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Em
pleno feriadão, marcado pelas tradicionais festas juninas nas
pequenas cidades do nordeste de Minas Gerais e Bahia, as
e membros participantes no Projeto Missionário atenderam ao
do P. Charles Werlich para receber a visita do Pastor Sinodal
Guilherme Lieven.
No sábado, 25 de junho, mais de vinte pessoas participaram do
cidade de Teixeira de Freitas – BA. Após o culto apresentaram
motivos e proposta para a aquisição de terreno para a
necessária construção de espaço comunitário e templo, na
pólo do sul da Bahia, hoje com 150.000 habitantes.
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Foto: Culto em Teixeira de Freitas em Academia de Ginástica

No domingo, 26 de junho, se reuniram para culto os membros
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de Pregação da Comunidade de Teófilo Otoni, Serra dos
MG, onde 14 novos membros foram acolhidos por Profissão de
culto de Pentecostes. O debate com o Pastor Sinodal, após o
deu voz a necessidade da constituição da Comunidade até a
Assembléia Sinodal, que ocorrerá em Teófilo Otoni em 07 de
2012 e sinalizou a possibilidade da comunidade continuar
sede pastoral, fazendo-se urgente as articulações e
encaminhamentos para a construção da Casa Pastoral.
O pastor Sinodal se reuniu, ainda, com todos os Ministros com Ordenação da Comunidade de Teófilo Otoni: Catequista Rosilene Schultz, Pa.
Elisabet Lieven, P. Armin Hollas e P. Charles Werlich. Na quinta-feira, 30 de junho, com o Pastor Charles Werlich se reuniu em culto com os
membros do Projeto Missionário em Porto Seguro-BA.
Foram visíveis, durante a visita, momentos de Ação de Graças, de alçar compromissos e celebrar esperanças.
Foto: Culto na capela em Serra dos Aimorés – MG

Esse projeto Missionário foi aprovado pelo Conselho da Igreja

e também é acompanhado pela Secretaria de Ação Comunitária da IECLB.
Há dois anos e meio o Pastor Charles Werlich exerce o Ministério Pastoral na área missionária e reside na pequena cidade de Serra dos
Aimorés.
O acompanhamento e o apoio da Comunidade de Teófilo Otoni, que reúne membros de mais de 20 Pontos de Pregação, um deles a 330
Km distante da sede, também é fundamental e tem motivado as lideranças da comunidade. Não por último registramos com alegria que esse
projeto conta com a parceria do Sínodo Espírito Santo a Belém, afinal a região do projeto, que abrange as cidades no Sul da Bahia,
geograficamente pertence àquele Sínodo.
Saudamos os participantes e membros do Projeto Missionário. Pela graça de Deus, anunciamos a comunhão com todos e todas que, com
alegria, testemunham a fé e apresentam a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil – IECLB como espaço especial para viver a fé.
Em Jesus Cristo.
Foto: Templo da IECLB em Serra do Aimorés - MG

CARTA PASTORAL DA PRESIDÊNCIA - Assunto: Sexualidade humana – homoafetividade
Esta carta pastoral foi motivada por dois fatos recentes. Primeiro, a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, de 5 de
maio de 2011, que trata do reconhecimento jurídico das uniões estáveis de pessoas homoafetivas. A decisão do STF
consiste no “reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como ´entidade
familiar´, entendida esta como sinônimo perfeito de ´família´, reconhecimento que é de ser feito seguindo as mesmas
regras e com as mesmas conseqüências da união estável heteroafetiva”. O segundo fato é a tramitação do Projeto de Lei
nº 122/2006. Se fosse aprovado na versão original, esse projeto tornaria crime a homofobia. Neste momento, o projeto
continua em tramitação no congresso brasileiro. A homossexualidade já foi tematizada em duas cartas pastorais, emitidas
pela Presidência da IECLB em 1999 e em 2001. Reafirmamos o conteúdo dessas cartas. Por quê? ... Veja texto completo >>>

O Pastor Sinodal Guilherme Lieven está em período de
férias durante o mês de Julho de 2011
As edições anteriores do Boletim Semanal estão disponíveis na página do Sinodo Sudeste
no portal Luteranos. CLIQUE AQUI >>

