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Motivação para as ofertas nos Cultos
=

18 de setembro de 2011 =

14º Domingo após Pentecostes
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo são destinadas pela Comunidade ou paróquia – Oferta LOCAL

Lema da Semana: O apóstolo Paulo diz: Eu trago vocês no coração, seja nas minhas algemas, seja na
defesa e confirmação do evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Filipenses 1.7
A graça de Deus cria comunhão:
O apóstolo Paulo aponta para algo importante e único da nossa vida de fé. Estamos juntos, pela graça, mesmo em situações adversas.
Unidos no corpo de Cristo percebemos que são muitos os que confiam no amor de Deus e participam da sua missão pela vida.
Apesar das diferenças, das situações adversas, das doenças e sofrimentos, dos múltiplos compromissos, das distâncias estamos em
comunhão uns com os outros ao participarmos da comunhão com Deus. Esta comunhão é maior do que os nossos limites. Por exemplo,
alguém que está sozinho em um quarto de hospital, pela fé e pela graça de Deus, pode ali sentir-se abraçado por sua comunidade de fé, ou
por todos aqueles que participam da sua comunhão com Deus.
As comunidades de Jesus Cristo estão vivas e são sinais do amor e da graça de Deus. A Palavra de Deus nos anuncia que estamos em
comunhão com todos que participam da ação transformadora de Deus.
A nossa paixão pela comunhão com Deus e pela missão por vida e paz, nos presenteia com a dimensão da comunhão que se estende para
além dos nossos horizontes e entendimento. Essa graça, vivida e partilhada, essa comunhão torna-se visível em gestos, em ações, em
celebrações, em espaços de acolhida e solidariedade.
Pastor Sinodal Guilherme Lieven

Cada pessoa é normal diferente, ou seja, o que é normal para um é diferente do que é normal para outra pessoa. Portanto,
tenhamos as nossas atitudes inspiradas e orientadas por Deus, que não avalia, que não usa os critérios “normais” para
dizer o que é normal, mas que valoriza e potencializa o que muitas vezes é desprezado e outras vezes passa totalmente
desapercebido para nós. Leia o texto da meditação>>>

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

Local: INDAIATUBA / SP

Campanha VAI e VEM – Esperança

e Compromisso

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

Planejamento Estratégico na Comunidade
em Resende – RJ
A Comunidade de Resende/RJ, iniciou Planejamento Estratégico
Comunitário no mês de setembro. Uma pequena comunidade
que garante a presença da IECLB na região do médio Paraíba.
O Planejamento tem sido uma ferramenta para facilitar as lideranças a
apropriarem-se da missão e das ações da Comunidade em seu
contexto. Conhecer os desafios, também as potencialidades e
escolher prioridades desperta muitos para o exercício da liderança e
da ação comunitária. Leia todo o texto>>>

Reunião dos Pastores Sinodais com
a Presidência da IECLB
São Leopoldo, 13-17 de setembro de 2011

Nos dias 16 e 17 participam da reunião os
Presidentes do Conselho Sinodal dos 18 sínodos
da IECLB
A Presidência da IECLB e os Pastores Sinodais
constataram que as temáticas levantadas estão
classificadas nas seguintes frentes:
- acompanhamento e avaliação de Ministros e
Ministras;
- formação teológica continuada e formação
funcional (Pastores Sinodais, representantes no
Conselho da Igreja e Presidentes Sinodais);
- formação teológica com vistas ao Ministério
(vocação, nível da formação, apoio financeiro e
Centros de Formação)

- Teologia. Leia mais>>>>

Conferência Plena de Ministros e Ministras com Ordenação no Sínodo Sudeste
Nos dias 19 a 21 de setembro acontece a Conferencia Plena dos pastores, pastoras, diáconas,
catequistas e missionários que exercem os ministérios com Ordenação no Sínodo Sudeste da
IECLB,
O encontro será no Alto da Lapa, São Paulo – no Instituto Pio XI.
As três principais palestras:
1 – Igrejas nas Cidades – Pe. Oscar Beozzo (CESEP)
2 – Teologias nas Cidades – Dr. Marcelo Schneider (Assessor do Moderador do CMI)
3 – Diaconia nas Cidades – Dra. Rosane Pletsch (do Centro de Formação Martim Lutero, Sínodo Espírito Santo a Belém)
As edições anteriores do Boletim Semanal estão disponíveis na página do Sinodo Sudeste
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