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Motivação para as ofertas nos Cultos
=

21 de agosto de 2011 =

10º Domingo após Pentecostes
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo são destinadas pela IECLB
para trabalho com pessoas com deficiência – Oferta ESPECIAL

A oferta de hoje vai possibilitar a continuidade do TRABALHO JUNTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA n

IECLB.
As ofertas são para a manutenção deste trabalho, que visa proporcionar aos sínodos a oportunidade d
realizar seminários, cursos, oficinas sobre o tema inclusão e deficiência. Além da formação, as oferta
auxiliam na elaboração de materiais, como o Subsídio para a Semana Nacional da Pessoa com
Deficiência.

Agradecemos a cada pessoa que coloca seu dom, seu tempo e sua oferta para a continuidade dest
trabalho. Um mundo mais justo e inclusivo, onde se respeitam as diferenças, é um mundo melhor par
as pessoas com e sem deficiência, pois vamos viver em comunhão e solidariedade.

Lema da Semana: Jesus acabou com o poder da morte e, por meio do evangelho

revelou a vida que dura para sempre. Hebreus 4

Até parece contradição, já que estas palavras foram escritas pelo apóstolo Paulo, justamente quando estava pres
esperando a sua iminente execução. Ao invés de expressar medo, Paulo declara sua certeza de que somos salvos pel
graça de Deus, oferecida através de Jesus Cristo. Esta graça não acaba na morte.

Desde quando Jesus se tornou a expressão da graça divina, a morte perdeu o seu poder. Quem
está sob o SIM de Deus, enfrenta a morte em direção da vida eterna. Essa boa notícia já se reflet
na nossa vida terrena. Por isso, Paulo consegue escrever: Para mim, viver é Cristo, e morrer
lucro. Ao morrer, perdemos a nossa vida terrena, mas ganhamos a comunhão indissolúvel com
Jesus Cristo, nosso Senhor.
A partir dessa absoluta confiança e certeza, Paulo consegue se dirigir a Timóteo e à comunidade,
animar aqueles que estão desanimados na vida comunitária, que cansaram na fé e que estã
assustados por causa das perseguições e dificuldades. Vale a pena colocar-se a serviço do Senho
Jesus Cristo. Paulo diz: Eu não me envergonho do testemunho de nosso Senhor. Cristo nos cham
e nos concede o seu Espírito Santo. Ele nos promete a vida eterna. Por isso, podemos testemunha
nossa fé e vivenciar o amor cristão, mesmo sob condições adversas. Por causa de Jesus Cristo
uma vida diferente é possível. Sua graça é vida plena aqui. Sua graça nos conduz à Vida Eterna.

Vice Pastor Sinodal Geraldo Gra

Felizes são os pais que também podem se dedicar e deixar para seus filhos e suas filhas semelhante
lembrança. Isso porque “como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o SENHOR é
bondoso para aqueles que o temem!”... 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.

...Posso perceber o quanto a sua participação tem animado, encorajado
fortalecido irmãos e irmãs neste nosso imenso País, nos nossos projeto
missionários.

Este

é o convite, o compromisso que quero deixar para vocês, Pastores
Pastoras, Missionários, Missionárias, Catequistas, Diáconos, Diáconas, liderança
de Comunidades e Paróquias, grupos de trabalho, enfim, a todos e todas: Vamo
fazer mais!
Que, em esperança e alegria, possamos cuidar bem dos nossos projetos e amplia
ainda mais o trabalho da IECLB. Veja a mensagem do Pastor Presidente>>>

Pastor Nestor Friedrich - Pastor Presidente da IECL

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...

Primeiro Cemitério Evangélico
Luterano no Brasil

A presença protestante no Brasil aconteceu em momentos distintos. A primeira po

ocasião da presença de franceses reformados no Rio de Janeiro (século XVI) e d
reformados holandeses no Nordeste (século XVII). Muito provavelmente ele
implantaram os seus cemitérios. Falar de cemitérios protestantes ou evangélico
deste período no Brasil significa, pois, falar de espaços consagrados aos mortos do
quais não existem vestígios conhecidos.

Com a vinda de D. João VI e da família real portuguesa em 1808 foram tomada
uma série de medidas para favorecer o comércio e a indústria no Brasil. Um
necessidade premente foi a fabricação das armas imperiais. Surge desta maneira
Estabelecimento Montanístico das Minas de Ferro de Sorocaba/SP, a futura Rea
Fábrica de Ferro de São João do Ipanema. Para dar conta deste empreendiment
foram contratados trabalhadores suecos chefiados por Carl Gustav Hedberg. O
grupo chega a Sorocaba em inícios de 1811. A vida pacata da vila.. ... Leia o texto>>>
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