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Destino das Ofertas
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Meditação

Ação da Johanniter Jugend em Nova

Friburgo

Motivação para as ofertas nos Cultos
=

10 de julho de 2011 =

4º Domingo após Pentecostes
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo são destinadas pela Comunidade ou paróquia– Oferta LOCAL

Lema da Semana:

4º DOMINGO APÓS PENTECOSTES
“Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus
caminhos, e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te
multiplicarás, e o Senhor, teu Deus te abençoará.” Deuteronômio 30.16
Estas palavras foram proferidas por Moisés às vésperas da entrada do Povo de Israel na Terra
Prometida. Os hebreus vinham de um longo período de escravidão no Egito. Lá, eles tinham assumido
gradativamente a religião politeísta egípcia. Mesmo assim Deus os libertou. Ele ouvira o clamor deles
e os livrara do jugo dos opressores. Porém, tiveram que vagar no deserto durante 40 anos
aprendendo a temer, amar e confiar no Deus único. Durante a travessia do deserto, Deus se revelara
como aquele que cuida do seu povo.
Em Deuteronômio 30, Moisés propõe um pacto. Do cumprimento desse compromisso depende a
permanência e a longevidade do povo na Terra Prometida. O temor do Senhor é fonte de muitas bênçãos.
Todos nós também firmamos uma aliança com Deus em diferentes momentos de nossa vida: No batismo, fomos declarados seus
filhos e inseridos na comunidade; na confirmação, declaramos nossa fidelidade ao Senhor e nosso compromisso com a Igreja; na
bênção matrimonial, prometemos amor e fidelidade conjugal em respeito à vontade divina. Neste e em muitos outros momentos,
Deus derramou bênçãos sobre nós. Cabe-nos honrar nossos compromissos. Para darmos conta dos mesmos, as Sagradas
Escrituras nos oferecem valioso auxílio de como fazê-lo: amor a Deus, obediência a sua Palavra e prática dos seus
mandamentos.
Vice Pastor Sinodal Geraldo Graf

A Construção de Pontes - Uma das mais criativas invenções da
engenharia humana é a construção de pontes. A ponte une dois
lugares que, de outra maneira, estariam definitivamente separados. Ela
elimina o abismo; o obstáculo que separa as pessoas de um lado e de
outro de um rio; ela afasta o perigo de afogar-se na água para buscar o encontro. A ponte aproxima as
pessoas; prolonga os caminhos; facilita a passagem; multiplica as oportunidades para o encontro....
Leia a meditação

Vítimas de tragédia terão ajuda de jovens alemães
Antonio Carlos Ribeiro
Nova Friburgo, terça-feira, 5 de julho de 2011 (ALC) - Jovens alemães que fazem parte da
Johanniter Jugend, da Igreja Evangélica da Alemanha, vão colocar sua força de trabalho na ajuda
às vítimas da tragédia das chuvas, que se abateu sobre a região em 12 de janeiro.
A proposta é colocar mão-de-obra profissional na reforma de prédio que vai abrigar atividade

profissional com geração de renda, conforme projeto, necessária nesta cidade, ainda mais depois da tragédia.
Simon Hirzel é um líder que visita a cidade, com o objetivo de ver os efeitos causados pelo temporal e ter detalhes do
trabalho a ser feito. Ele relatará o que viu e avaliará o projeto a ser desenvolvido numa parceria que envolve a comunidade
local, órgão do Governo Federal, entidades de fomento e instituições de apoio do Brasil e da Europa.
O Johanitter Jugend já desenvolve projetos no Brasil, baseado em atividades profissionais realizadas por jovens no bairro
das América, do Centro Comunitário Casa Mateus, ligado à Paróquia do ABCD, em Santo André (SP).
A entidade desenvolve dinâmicas de integração, formação em tarefas práticas como primeiros socorros e construção civil
com jovens, sempre de forma voluntária e profissional. Enquanto o serviço é prestado, eles ficam hospedados na casa de
famílias da comunidade, buscando aprendizagem, convivência cultural e integração ao modo de vida local.
Para motivar e estruturar essa formação, eles conseguem a participação de muitos jovens de condições diferentes. Isso
propicia espaço para reuniões semanais em que se desenvolvem, convivem com pessoas diferentes, vivem aventuras e
conhecem outros lugares.
Esse trabalho não envolve apenas jovens luteranos, mas também de outras igrejas e religiões. Esse fato, garantiu Simon,
não cria dificuldades na convivência do grupo – no qual alguns já participam desde muito cedo - e os jovens aprendem a
lidar com as diferenças de forma respeitosa. O grupo também coopera com outras organizações de ajuda na igreja.
No último Dia da Igreja (Kirchentag), realizado em Dresden, no leste da Alemanha, os jovens da Johanniter Jugend
auxiliaram no transporte e condução de pessoas com deficiência e apresentaram a atividade de encerramento dos
encontros, chamada “Boa noite, Kirchentag!”.
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