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Motivação para as ofertas nos Cultos
=

04 de setembro de 2011 =

12º Domingo após Pentecostes
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo são destinadas ao Sínodo Sudeste – Oferta SINODAL

Agradecemos a sua oferta para as atividades coordenadas pelo Sínodo Sudeste. A sua dádiva ajudará a preparação do
Encontro Sinodal de jovens, que foi adiado para março do ano que vem. O Sínodo apóia as comunidades e paróquias ao
promover o Encontro Sinodal de dois em dois anos.
Somos gratos a Deus por nos despertar para a partilha. Também com esse gesto participamos na missão de Deus.

Lema da Semana: Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo: Alegrem-se. Filipenses 4.4
Você já se alegrou hoje? Essa alegria permanecerá amanhã?
Com certeza, você já percebeu que grande parte das nossas alegrias é passageira, tão passageira quanto os
fatores que as provocam: a aquisição de um bem material, a conquista de um diploma ou de um emprego, o
aumento de salário, a comemoração de uma data especial, etc. Muitas pessoas procuram a sua alegria
justamente nessas coisas transitórias. Buscam prazer nas festas e diversões; malham, em busca de um corpo
perfeito; disfarçam o peso da idade. Tudo em vão! Depois de uma alegria forçada segue a decepção, o choque
de realidade.
O apóstolo Paulo conclama os filipenses para se alegrarem junto com ele. Ao escrever estas palavras, o
apóstolo se encontra na prisão à espera de sua execução, que é certa. Ele teria todos os motivos para se
lamentar e reclamar. No entanto, mesmo em meio à angústia e ao sofrimento, Paulo fala de alegria. Por quê?
O apostolo Paulo encontra sua alegria em um fundamento que é duradouro, que não depende de fatores
externos para acontecer: A sua alegria está depositada no Senhor Jesus Cristo. Esta é uma alegria que ninguém
e nada podem lhe tirar. Saber que ele entregou sua vida na cruz por nós; que nos atrai para junto de si em
comunhão plena e eterna pelo batismo; que nada poderá nos separar do amor de Deus que nos foi concedido
através de Jesus Cristo, isto é motivo de grande alegria. Hoje e sempre!
Pastor Vice Sinodal Geraldo Graf

Recebemos muito, o tempo inteiro. Terra, que só valorizamos quando percebemo-la destruída;
ar, que mais valorizamos quando a poluição nos ataca; água, que vamos aprendendo a
economizar quando já adultos. Leia o texto da meditação>>>

Participe da

Campanha VAI e VEM
Campanha Vai e Vem 2011 – Esperança e Compromisso
“Porque, assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes,
assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com
Cristo. ... Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos
deu. ... Quem reparte com os outros o que tem, que o faça com generosidade. ... Quem ajuda os
outros, que ajude com alegria” Romanos 12: 4-8 (extratos)
Prezados irmãos:
Estamos em meio à Campanha Vai e Vem 2011 que, este ano, o Sínodo Sudeste concentrou prioritariamente nos meses correntes
de agosto e setembro. Somos gratos pela generosa participação até agora e conclamamos a todos para exercitarem também nesta
campanha, a novidade de vida que a fé alimentada por Deus proporciona.
Alcançados pela graça de Deus nos tornamos membros servis e apaixonados do corpo de Cristo e queremos levar sinais de
edificação da plenitude do Reino de Deus em todos os lugares e para todas as pessoas, tal qual Paulo nos orienta em sua Carta aos
Romanos.
Com o suporte do Vai e Vem a IECLB exercita a missão de Deus, testemunhando o evangelho, celebrando o culto de Deus,
servindo às necessidades do próximo e construindo comunhão em lugares e com pessoas que ainda não foram incluídas na nossa
vivência da fé.
Que Deus ilumine e abençoe dádivas e doadores para o fortalecimento do seu reino entre nós.
Almiro Wilbert
Presidente do Conselho Sinodal
Candidatos ao Ministério Pastoral
Comunidades do Sínodo Sudeste – IECLB participam na formação e preparação de graduados em teologia para exercer
os Ministérios Eclesiásticos com
Ordenação na IECLB.
No dia 30 de agosto, em Belo
Horizonte foi avaliada a candidata
ao
Ministério
Pastoral
Bianca
Bartsch. Ela realiza sua preparação
naquela
Comunidade,
sob
a
mentoria do P. Geraldo Graf, desde
agosto de 2010. A comissão de
avaliação, coordenada pelo Pastor
Sinodal,
Guilherme
Lieven,
recomendou Bianca Bartsch para
fazer o exame Pró-Ministério, que
acontecerá em novembro de 2011.
Na tarde do dia 31 de agosto essa mesma avaliação ocorreu na Paróquia em Funil, município de Conceição de IpanemaMG. O candidato Marcus Ziemann, que naquela paróquia realiza o seu período Prático desde 08/2010, sob a mentoria da
Pa. Cleusa Stürmer Valgarenghi, também foi recomendado pela comissão de avaliação para fazer o exame Pró-ministério.
(Foto: Comissão de avaliação da Paróquia de Funil – Marcus, camisa vermelha)

Agora em agosto de 2011 chegou à Comunidade de Teófilo Otoni – MG a candidata ao Ministério pastoral Luane Mara
Kertzendorff. Ela fará o seu período prático, sob a mentoria da Pa. Elisabet Lieven, até final de 2012.
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