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.Destino das Ofertas

Lema da Semana

Conselho Sinodal

Campanha VAI e VEM

Editora Sinodal na Feira do Livro

Motivação para as ofertas nos Cultos
=

11 de setembro de 2011 =

13º Domingo após Pentecostes
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo são destinadas pela IECLB – Oferta NACIONAL

A dedicação, o compromisso com o próximo e a responsabilidade com o ser Igreja de Jesus Cristo está presente no dia a dia das mulheres
desde os primórdios da cristandade até os dias atuais. Neste ultimo ano as mulheres se engajaram em novas e distintas frentes de trabalho, nas
comunidades, paróquias, grupos e em instancias decisórias da IECLB. Agradecemos a Deus pelo chamado e pela pronta resposta ao
chamado!
Neste dia em que as ofertas são destinadas para o trabalho das mulheres, queremos reconhecer que cada vez mais mulheres, em diferentes
lugares, tem assumido o servir em amor em comunidades e instituições, consolando, cuidando, curando e sustentando. Esta oferta é nossa
contribuição para que os trabalhos realizados com e pelas mulheres sejam fortalecidos e ampliados na IECLB.
.

Lema da Semana: Tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos
esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Romanos 15.4
Precisamos dessa afirmação do apóstolo Paulo. A Palavra de Deus constrói esperança com a qualidade da paciência e da coragem. Ele
escreve para uma comunidade em conflito, sem esperança e paciência, com dificuldade na convivência.
A esperança com paciência e coragem dá equilíbrio para a construção da vida com dignidade. Onde é possível a convivência dos diferentes
com as suas diferenças. As Escrituras são a base para a construção da vida comunitária e da comunhão com Deus. As Escrituras anunciam
o Deus de amor que cura e salva. Aquele Deus que, em Cristo, conhece a nossa morte.
As Escrituras nos aproximam do Deus que venceu a morte e doou a vida sem fim.
O lema da semana apresenta um testemunho do apóstolo Paulo que chama você e eu para encontrarmos na Bíblia orientações, relatos da
revelação de Deus, confissões de fé e anúncios do amor que ensinam e iluminam as nossas opções, as nossas ações, a nossa vida inteira.
Afinal, nossos desafios são muitos, numerosas são as propostas para viver nesse mundo e precisamos paciência e coragem para construir
com o outro espaços de comunhão, apesar das diferenças e dos desafios..
Cristo Jesus nos deu a vida. Com ela e com as Escrituras encontramos forças para vencer as ameaças, para superar as diferenças e
construir esperança com comunhão e coragem.

Pastor Sinodal Guilherme Lieven

REUNIÃO DO CONSELHO SINODAL
08 de Outubro de 2011
(início 9h, termino 16h)

Local: INDAIATUBA / SP
Rua Haiti, 71 – Pq.Boa Esperança, Indaiatuba / SP

Campanha VAI e VEM – Esperança

e Compromisso

Já temos informações sobre a participação de membros de comunidades, apoiados pelas
lideranças, pastoras, pastores na CAMPANHA VAI E VEM.
Aprendemos que doar dinheiro para a Campanha de Missão é confiar na Igreja o compromisso de
organizar a missão da IECLB em todo o Brasil.
Testemunhamos que a Campanha Vai e Vem alimenta a esperança na transformação de vidas, na
construção de comunhão e liberdade na realidade rompida com a justiça e a paz.
A CAMPANHA VAI E VEM FORTALECE O NOSSO MODELO
DE SER IGREJA DE JESUS CRISTO, PRESENTE EM TODO O BRASIL

EDITORA SINODAL ESTÁ PRESENTE NA XV BIENAL DO LIVRO RJ
(RIOCENTRO)
Nos dias 01 a 11 de Setembro

Visite o Estande das Editoras Gaúchas - Câmara Rio-grandense do Livro,
Pavilhão Laranja, logo na entrada da feira
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