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....Destino das Ofertas

Lema da Semana

Meditação

Campanha VAI e VEM

30 anos da União Paroquial Campinas....

Motivação para as ofertas nos Cultos
=

14 de agosto de 2011 =

9º Domingo após Pentecostes
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo são destinadas pela IECLB para as atividades com Música e
Liturgia na IECLB – Oferta NACIONAL

Cantem

hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra! Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença
(Salmo 100.1-2). Esse convite do salmista é atendido pela comunidade cristã toda vez que ela se reúne para o culto regular, para
devocionais, para celebrar a bênção matrimonial, para velar e sepultar seus membros que partiram. Na verdade, nessas ocasiões e em
tantas outras, recorremos à música e à liturgia para celebrar a presença de Deus em nosso meio, para expressar nossa dor, nossa
alegria, nossa esperança, nossa intercessão.
Música e liturgia estão no coração da vida comunitária na IECLB. Não por acaso temos em nossa igreja um Conselho Nacional de Música,
uma Coordenadoria de Música, um Conselho de Liturgia, uma Coordenação de Liturgia. Se por décadas temos recebido apoios
financeiros do exterior para viabilizar projetos na área da música e da liturgia, mais e mais fazemos esforços para carregar com nossos
recursos essas duas atividades tão importantes para a missão da igreja. Nesse sentido é que recomendamos a oferta dos cultos deste
domingo. As ofertas deste domingo destinam-se para apoiar atividades e projetos que promovam e façam florescer com mais vigor a
liturgia e a música na IECLB.

Lema da Semana: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que ele falou.
Hebreus 4.1

O DESCANSO, PRECIOSA DÁDIVA DE DEUS

O

descanso é um mandamento de Deus. Quando descansamos temos comunhão com Deus. A fé nas promessas de Deus nos dá
descanso.
Hebreus se refere, nesta Palavra da Semana, a promessa de Deus de dar descanso ao seu povo na Terra Prometida. Aqueles que
fraquejaram e não acreditaram na nova terra prometida permaneceram no deserto. Não receberam descanso. Permaneceram escravos do
“Bezerro de Ouro”.
A nossa fé nas promessas de Deus nos outorga esperança, ânimo, sabedoria e fé, também o descanso. Ouvir a voz de Deus, ouvir as
suas promessas e nelas confiar aproxima-nos das dádivas de Deus. O descanso é uma das preciosas dádivas de Deus. Com a fé, e em
comunhão com Deus, na perspectiva do descanso os sinos tocam, os corais cantam, os órgãos e instrumentos musicais doam os sons. As
comunidades agradecem e rogam a Deus, Milhares ouvem A palavra transformadora, de amor e de esperança, promessas de vida. As
crianças recebem mais colo, brincam e comem comidas diferentes. Os pais encontram tempo para brincar e educar os seus filhos e filhas. A
vida fica melhor.
Quem não acredita em Deus tem medo do descanso. Defendem que descanso é "perda de tempo". Essas pessoas facilmente ficam
presas aos “bezerros de ouro” do nosso tempo e do nosso sistema.
A promessa do descanso é de Deus, que em Cristo venceu a morte. A fé nas promessas de Deus revela o descanso como uma preciosa
dádiva.
Pastor Sinodal Guilherme Lieven

A cidade está nos planos de Deus. Um bom argumento usado para confirmar isso é o ultimo livro da bíblia o apocalipse que, nos
últimos capítulos menciona a vinda da Nova Jerusalém. Nova Jerusalém é a cidade de Deus, é o projeto de Deus para a
humanidade aprender a viver em comum-comunidade-cidade. Fazer nossa cidade... ... 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.org.br/vaivem/2011/campanha-vai-e-vem-materiall
Encontramos cartaz, folhetos e outros materiais para a
campanha
Encontre no endereço: http://www.luteranos.org.br/vaivem/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...

30 anos da União Paroquial da Região de Campinas
Numa segunda-feira á noite, no dia 08 de agosto, no Lar Luterano Belém em Campinas-SP 160 membros e
lideranças das 12 comunidades reuniram-se para rememorar a história e celebrar os 30 anos da União Paroquial de
Campinas.

As primeiras atas das reuniões de fundação e articulação dos objetivos foram recuperadas. O resumo delas foi
apresentado aos presentes pelo Sr. Henrique José Shaefer. O Pastor Marcos Jair Ebeling apresentou o projeto de
peregrinar com as atas em grandes painéis pelas comunidades com o objetivo de oportunizar às novas gerações a
apropriação da história e dos objetivos missionários e diaconais da União Paroquial.
Na acolhida e oração o Pastor Mauri Kappel referiu-se aos
textos bíblicos que ressaltam a importância da memória das
obras de Deus e da história. O Pastor Emérito Gustavo
Schünemann, testemunha da formação da União Paroquial e
participante dela por cinco anos no exercício do Ministério
Pastoral, em uma das paróquias, chamou a atenção para os
aspectos diaconais e missionários que justificaram e
impulsionaram as comunidades e lideranças na estruturação
e sustentabilidade do projeto. O Pastor Sinodal, Guilherme
Lieven, saudou os presentes e a iniciativa de manter viva a
memória da construção de comunidades e das suas instâncias
que nasceram para servir. Referindo-se às Palavras do dia
afirmou que Deus já estava acampado naquela região e permitiu que luteranos e luteranas se organizassem para dar
testemunho e viver com compromisso e gratidão a sua fé. E que desde o início Jesus orava ao Pai não abandoná-los.
Por fim o Sr. Henrique e sua equipe, antes de convidar a oração de encerramento, proferida pelo Pastor Renato Gerber, e
para uma confraternização, entregou um diploma de mérito a todos que participaram nas primeiras reuniões de formação
da União Paroquial da Região de Campinas.
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