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Destino das Ofertas
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Dia da Igreja – Núcleo RJ

T.Otoni – Com. inclusiva

Motivação para as ofertas nos Cultos
=

17 de julho de 2011 =

5º Domingo após Pentecostes
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo são destinadas pelo Sínodo
para as atividades de Grupos – Oferta SINODAL
Agradecemos a sua oferta para o Sínodo Sudeste. Ela apoiará atividades com jovens, crianças, mulheres e lideranças do Sínodo e dos
Núcleos. Em comunhão e com a sua participação viabilizamos o fortalecimento da nossa rede de atividades que forma, acolhe e desperta
para o testemunho e a vida comunitária de fé.

Lema da Semana:
A palavra de Deus é como a chuva. Quando cai, a chuva não retorna sem que tenha cumprido a sua
finalidade. Ela rega e fertiliza a terra. Faz brotar e crescer as plantas e, no devido tempo, estas
produzem frutos, que garantem a sobrevivência das pessoas. De acordo com o Profeta Isaías, a
mesma coisa acontece com a palavra que sai da boca de Deus. Ela não volta vazia. Ela faz brotar a
vontade de Deus e cumpre a sua missão. Assim, como a chuva cai com abundância e, de si mesma
produz plantas e colheitas úteis, com a finalidade de suprir as necessidades físicas das pessoas, assim
também a palavra de Deus é derramada abundantemente visando suprir as necessidades espirituais
do ser humano.
Através de sua palavra, Deus criou todas as coisas. Através de Jesus Cristo, a palavra de Deus se
tornou gente e habitou entre nós, cheia de amor e de verdade. Deus fala conosco através da pregação, através dos
Sacramentos, através do testemunho, da comunhão e da prática do amor cristão. A finalidade da palavra de Deus é produzir
vida, agora e na eternidade.
Somos convidados a confiar que Deus cumprirá as suas promessas.
Vice Pastor Sinodal Geraldo Graf

Quem poderá me salvar? - Há algo nos consumindo. Stress é algo comum, aliás,
comum até demais em nossas vidas. Uma miríade de coisas pode estar acontecendo e
nos afligindo e o resultado é um só: A gente se sente mais do que cansado; ou a gente se descobre irritado com as
outras pessoas por razão nenhuma; ou, o que é mais comum, a gente se sente incapacitado de ter bons
pensamentos sobre as pessoas que nos rodeiam. Nós não estamos em paz! ... Leia a Meditação >>>

DIA DA IGREJA LUTERANA
Sob a coordenação da Paróquia Norte do Rio de Janeiro, foi
realizado no dia 10 de julho o Dia da Igreja Luterana,
congregando comunidades da IECLB no Estado do Rio de Janeiro,
além de uma caravana de Juiz de Fora/MG.
Mais de duzentas pessoas se reuniram nas dependências do
Retiro Humbolt, em Jacarepaguá. O Sínodo Sudeste foi
representado pelo Vice Pastor Sinodal Geraldo Graf, que foi o
pregador do culto festivo. A mensagem baseou-se em Mateus
13, a Parábola do Semeador. Paralelamente, os pequenos
trabalharam o mesmo tema no Culto das Crianças.
No almoço foi servido o já tradicional espeto de frango e as
gostosas tortas. Em seguida, foram oferecidas várias oficinas:
Dicas de Saúde, Artesanato e Confessionalidade Luterana. O dia
da Igreja é um evento importante, pois congrega pessoas das
diversas comunidades, fortalece vínculos e motiva para a missão.

A Comunidade Evangélica de Teófilo Otoni é uma comunidade inclusiva.
Preocupada com as pessoas idosas e com dificuldade de locomoção, a
mesma construiu amplos acessos ao templo.
Parabéns.
P.Geraldo Graf

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
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Você está recebendo este Boletim Semanal por estar cadastrado em nosso Banco de Dados.
Caso não queira mais receber este Boletim, por favor, clique aqui.
Caso desejar alterar ou incluir novo endereço de e-mail para receber este Boletim, clique aqui

