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Motivação para as ofertas nos Cultos
=

24 de julho de 2011 =

6º Domingo após Pentecostes
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo são destinadas pela IECLB para
projetos missionários coordenados pela Missão Zero – Oferta NACIONAL
A Missão Zero tem como objetivo alcançar pessoas com o Evangelho, rompendo barreiras étnicas, geográficas,
econômicas, e envolvê-las com o amor de Deus e, a partir delas, formar Comunidades Luteranas em cidades onde, a
princípio, não há trabalhos, nem membros da IECLB. Nas 19 comunidades que foram surgindo ao longo dos anos,
encontramos pessoas que foram transformadas pelo Evangelho e que participam da vida comunitária, testemunhando o
evangelho. Sua oferta neste ano abençoará as comunidades de Juazeiro – BA, Juazeiro do Norte – CE, e Santa Fé do Sul –
SP.
Agradecemos o seu apoio e rogamos ricas bênçãos de Deus sobre sua vida e da comunidade.

Lema da Semana:
Muitas pessoas seguiram Jesus Cristo. Elas foram atraídas pelos milagres e pelas curas de
Jesus. Seguiram-no por puro interesse. Ao serem chamadas para o discipulado, para o
compromisso de testemunhar e vivenciar a fé, quase todas abandonaram Jesus. Não
estavam dispostas a servir, a carregar sua cruz.
Somente um pequeno grupo de fiéis seguidores permaneceu com Cristo. Falando em
nome deles, o discípulo Pedro reafirmou a sua certeza de que Jesus é o único caminho da
verdadeira vida. Esses discípulos declararam sua fidelidade a Cristo, mesmo tendo que
trilhar o caminho da cruz.
Perguntemo-nos: O que nos atrai em Jesus Cristo? Estamos com ele apenas por causa da glória e dos benefícios pessoais que
esperamos obter através dele? Então dificilmente permaneceremos com ele. Mas, se assumimos compromisso com Cristo e nos
dispomos a servir, engajando-nos no serviço do Reino de Deus, então não temeremos dificuldades, perseguições e cruz.
Que Deus nos ajude a compreender a Palavra de Cristo, dando-nos coragem para permanecer com ele e colocar em prática os
valores do seu Reino.
Vice Pastor Sinodal Geraldo Graf

“O Grande Projeto Missionário de Jesus” - Como Jesus começou o seu Grande
Projeto Missionário do Anuncio do reino de Deus? A narração de Marcos, nesse
versículo, evidencia algo do cotidiano daqueles que moram no litoral – Jesus estava
caminhado junto ao mar da Galileia e viu dois irmãos pescando com suas redes e os
convidou: “queridos venham trabalhar na minha Companhia de pesca Celestial e
vos transformarei proclamadores do Reino Deus para mulheres, homens, crianças,
jovens, gente da melhor idade, portadores de necessidades especiais...,” talvez essa paráfrase se aproxime de
nossas realidades.... Leia a meditação

Pastor luterano é nomeado ouvidor da Polícia de Mato Grosso
O pastor Teobaldo Witter, 60, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), foi escolhido de uma lista
tríplice pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos (CEDH-MT) e nomeado pelo governador Silval Barbosa para a função

de ouvidor da Polícia do Estado de Mato Grosso... >>> Leia matéria completa no portal Luteranos.

O Pastor Sinodal Guilherme Lieven está em período de férias durante o mês de Julho de 2011
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