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Destino das Ofertas
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Lançamento da Campanha VAI e VEM

Motivação para as ofertas nos Cultos
=

07 de agosto de 2011 =

8º Domingo após Pentecostes
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo são destinadas pelo Sínodo Sudeste
para as atividades missionárias – Oferta SINODAL

Agradecemos a sua oferta que participará das ações missionárias em Comunidades de Campos Missionários no Sínodo Sudeste – IECLB.
Citamos como exemplo a presença da nossa Igreja no Norte Fluminense através de um projeto missionário da Campanha VAI e VEM e
apoio do nosso Sínodo Sudeste. O Pastor Francisco Rafael Soares dos Santos reside em Rio das Ostras e coordena atividades de culto,
estudo bíblico e visitas em todas as cidades do Norte Fluminense – RJ, incluído, mais ao norte, a cidade de Campos. Somos uma Igreja que
caminha em comunhão e com a participação solidária de todas e todos que celebram. Deus ama que contribui com alegria e participa na
sua MISSÃO.

Lema da Semana:
A fé nos conduz

Vivemos na época do ver para crer. O que não se pode comprovar cientificamente é descartado e considerado

fantasia. Já se escreveram muitos livros que tratam dos conflitos entre fé e ciência. No tempo do autor da Carta aos
Hebreus não era diferente. Também havia pessoas que queriam desvendar os mistérios divinos através do
conhecimento humano. Dessa forma, criava-se um deus à imagem das pessoas. Comunidades fraquejavam diante
das dificuldades e derrotas. Após anos de fé ativa no amor, cansaram e esmoreceram. Por isso, Hebreus 11 faz uma
dupla afirmação sobre a fé: ela é a segurança daquilo que ainda não está presente e é a convicção da realidade que
só é conhecida pela confiança. A segurança de receber o que ainda não está presente é garantida pelas promessas
de Deus. A convicção está fundamentada na morte e ressurreição de Jesus para a nossa salvação.
Às vezes, sentimo-nos como um agricultor na época de grande seca, que olha desolado para a plantação destruída.
Custa acreditar na iminência da chuva e reluta em preparar a terra. Sejamos como o galo: Ele canta e anuncia o raiar
do dia quando ainda está escuro! Todos nós somos animados a trilhar o caminho da vida, passando por altos e
baixos, certos do cumprimento das promessas divinas. É a fé que nos conduz. É a graça de Deus que nos ampara!
Vice Pastor Sinodal Geraldo Graf

O Evangelho vem junto com as palavras, a letra que acompanha às melodias fazem diferença, “mexem com a
gente”. É o xampu divino atuando e purificando. A reunião de pessoas tem sentido. Não são mais palavras
vazias, são palavras que me ajudam a entender o... ... Leia o texto da meditação>>>
.

Agosto e Setembro:

Chegou a Campanha VAI e VEM no Sínodo Sudeste

Vamos caminhar juntos e participar dessa abençoada Campanha de
todas as comunidades e membros da IECLB.
O material informativo e motivador já estão nas Comunidades e Paróquias
No portal da IECLB: http://www.luteranos.com.br/vai-vem/2011/campanha-vai-e-vemmaterial
Encontramos cartaz, folhetos e outros materiais para a campanha
Encontre no endereço: http://www.luteranos.com.br/vai-vem/2011 o vídeo do Pastor
Presidente da IECLB, apresentando a Campanha VAI e VEM.
Não se esqueçam que todas as dádivas da Campanha são direcionadas para atividades e
projetos missionário da IECLB em todo o Brasil. A metade das dádivas reunidas no Sínodo Sudeste é destinada para as obras
missionárias em comunidades e Projetos no Sínodo Sudeste.

...Juntos, com esperança, alegria e fé, abraçaremos a Campanha Vai e Vem 2011...
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