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Motivação para as ofertas nos Cultos
=

25 de setembro de 2011 =

15º Domingo após Pentecostes
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo são destinadas ao Sínodo Sudeste – Oferta SINODAL
O Sínodo Sudeste destinará as ofertas partilhadas nesse domingo para apoiar as atividades de formação de lideranças e de Ministros e
Ministras com Ordenação. Nos anos em que não é possível agendar encontros de formação, devido as distâncias e as prioridades de
agenda, o Sínodo apóia as lideranças e Ministros com a distribuição de material e livros. O Sínodo Sudeste agradece as ofertas a ele
confiadas para atingir as suas metas e compromissos eclesiásticos na área de formação.

Lema da Semana: Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda
língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses 2.10-11
Se o meu joelho dobra diante de Jesus Cristo, se eu confesso que ele é o Deus de amor, doador da vida, eu tenho uma identidade, o meu
coração tem um tesouro. Sou um filho, ou uma filha, de Deus que acredita e vive a paz, o amor, a comunhão, a partilha, a inclusão, a
solidariedade, o Evangelho!
Desde as primeiras comunidades cristãs a confissão de fé definiu identidades. A fé e a identidade libertam. E a vida livre é uma dádiva de
Deus. Todos os nossos esforços para nos salvar a nós mesmos nos escravizam e matam. Concluímos que, pela fé, somos livres de todas as
coisas. A fé e a liberdade disponibilizam a nossa vida para participar do movimento humano que respira e gera vida através do amor.
Conforme Martim Lutero, a única força que pode nos escravizar é o amor.
Pastor Sinodal Guilherme Lieven

Quando passamos por situações de desespero, ou mesmo, para as pessoas que estão vivenciando situação de enorme perda, tudo parece
estar ruindo ou sendo levado por água abaixo: sonhos, planos, expectativas, forças, coragem, até mesmo a esperança. Onde está Deus...
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
Chegamos á Última Semana da Campanha!!!
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

Conferência Plena de Ministros e Ministras
com Ordenação no Sínodo Sudeste
Alto da lapa – São Paulo, 19 a 21 de setembro de 2011
No alto da Lapa, cidade de São Paulo, no Instituto Salesiano PIO
XI Ministros e Ministras com Ordenação no Sínodo Sudeste se
reuniram em Conferência Plena.
O estudo pautou sobre três palestras:. Oscar Beoso falou sobre as
religiões na cidade. Marcelo Schneider apresentou teses e
informações sobre as Teologias nas cidades. E Rosane Pletsch
contribuiu com um estudo sobre Diaconia nas cidades.
Outros temas foram incorporados: Informações sobre os projetos
da Editora Sinodal e o projeto do Sínodo Sudeste de Assistência
Carcerária coordenado pelo P. Wolfgang Lauer, pastor voluntário
na Paróquia de Santo Amaro-SP.
A Conferencia acolheu a visita e participação do pastor primeiro vice presidente da IECLB e pastor sinodal do Sínodo Brasil Central, Carlos
Moeller, o pastor sinodal do Sínodo Espírito Santo a Belém, Joaninho Bochard e o assessor da Presidência da IECLB, pastor Romeu
Martini.

Café da Primavera em Petrópolis
O grupo de mulheres, OASE e a Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Petrópolis promovem o
tradicional Café da Primavera no dia 28 de setembro. Todos os anos, no início da primavera, as mulheres e a
comunidade preparam um delicioso café da tarde e acolhem dezenas de participantes para celebrar e partilhar a
comunhão da mesa.
A Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas (OASE) de Petrópolis existe há 90 anos. É um grupo que se reúne
toda quarta-feira às 14h para orar, meditar, conversar e tomar um café, entre outras atividades.
Um grupo dessa Comunidade em Petrópolis, que celebra a chegada da Primavera, desde janeiro desse ano participa
ativamente de ações de solidariedade e diaconia na região serrana do Rio de Janeiro, voltadas para as vítimas da
enchente e desmoronamentos.
A comunidade em Petrópolis tem uma história de mais de 165 anos numa cidade hoje com mais de 350.000
habitantes. Petrópolis é uma cidade turística e também industrial. Semanalmente é visitada por brasileiros de norte
a sul, por estrangeiros de todas as partes do mundo.
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