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Motivação para as ofertas nos Cultos
=

28 de agosto de 2011 =

11º Domingo após Pentecostes
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo são destinadas pela Comunidade ou Paróquia – Oferta LOCAL

Lema da Semana: Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras
encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Jeremias15. 16

Ao lermos o capítulo 15 do livro de Jeremias constatamos que essa palavra do profeta é dita
num momento de crise e de sofrimento. Ele confessa a sua fé e ressalta a Palavra de Deus,
que dá alegria e felicidade, num momento histórico e num contexto terríveis. O povo perdeu a
sua pátria, foram levados ao exílio. Enfrentou a fome, a doença, a guerra e a escravidão.
O projeta percebe alegria e felicidade somente na palavra de Deus. A realidade é de derrota
e morte. Ele encontra segurança na comunhão com Deus: “Ó Senhor, eu sou teu...”
Nossa situação, no geral, não é diferente. Também hoje deparamos com situações de
sofrimento e morte. Apesar de todos os recursos materiais acessíveis a um grande segmento
da população a incidência de doenças fatais, angústias, medos, violência e fome imperam.
Nesse momento e situação, muitos desistem da fidelidade aos valores da vida, aos impulsos
de solidariedade e de dedicação às atividades e propostas justas, que constroem a paz.
Podemos verificar, com facilidade, uma crise de valores que compromete a construção da
dignidade humana.
Nesse mesmo momento o ser humano foge da comunhão com Deus. Foge da sua “Palavra”
da sua voz que, diante da rejeição, clama no deserto. Não consegue ver na cruz o anúncio
da vitória sobre a morte. Opta pela auto-salvação. Embriaga-se com projetos, métodos e
recursos que dividem, enfraquecem e enlouquecem.
O profeta Jeremias relata uma opção mais simples e efetiva. Ele dialoga com Deus e
confessa a sua comunhão. Testemunha a sua alegria e felicidade encontradas na Palavra de
Deus. Mesmo diante do sofrimento, da derrota e da morte, em crise, sem a certeza de que
Deus está com ele manifesta sua opção em seguir as suas orientações, o seu caminho.
Aceita a comunhão com Deus e as consequências dessa opção.
Há muitas pessoas entre nós com atitudes, visão e comprometimento semelhantes ao do
profeta Jeremias.

Pastor Sinodal Guilherme Lieven

Então: a verdade e a justiça trazem a paz. E a partir daí que o profeta traz uma imagem muito bonita, sobre o que significa paz:
“Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra nem se prepararão
para batalhas.”E nós no nosso mundo pequeno? Conseguimos forjar das espadas arados? O que fazemos com a nossa decepção e
a nossa raiva quando nós entramos em conflito? Leia o texto da meditação>>>

Participe da

Campanha VAI e VEM

Vamos caminhar juntos e participar dessa abençoada Campanha, de todas
as comunidades e membros da IECLB, lançada para fortalecer a nossa
participação na missão de Deus.
Não se esqueçam de que todas as dádivas da Campanha são direcionadas para
atividades e projetos missionário da IECLB em todo o Brasil.

Candidato ao Ministério Pastoral
Marcio Simões da Costa foi recomendado
para se inscrever no exame pro - ministério,
que admite graduados em teologia para
exercer os Ministérios com Ordenação na
IECLB. No dia 20 de agosto o Pastor Sinodal
visitou o Ponto de Pregação da Paróquia Vale
do Paraíba, em Caraguatatuba, onde atua o
candidato ao Ministério, sob a mentoria do P.
Dr. Pedro Puentes Reyes, e coordenou a reunião de avaliação. Marcio recebeu aprovação e com recomendações fará o
exame pró – ministério em novembro de 2011.

Reunião da Diretoria

do Conselho Sinodal

No dia 27 de agosto, na
avaliar atividades e
Também deliberará sobre
informações e reflexões

sede do Sínodo em São Paulo, a Diretoria do Sínodo Sudeste se reunirá para
desafios do Sínodo.
diversos pedidos encaminhados por paróquias e Comunidades e partilhará
sobre as atividades ministeriais do Pastor Sinodal.
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