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.Destino das Ofertas.

Lema da Semana

Meditações

Conselho Sinodal

Revista PRESENÇA LUTERANA ..

Motivação para as ofertas nos Cultos
=

02 de outubro de 2011 =

16º Domingo após Pentecostes
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo são destinadas pela IECLB ao Fundo de Bolsas para Estudantes de
Teologia – Oferta NACIONAL

Cremos e confessamos que Deus criou o mundo e nele nos colocou para dele cuidar e nele viver com alegria. A vida e as condições para
viver são presentes de Deus. E que presentes! E Deus foi mais além. Ele nos ensinou a viver em comunhão. Sim, através de Jesus, a
humanidade aprendeu que é possível estender as mãos ao outro, apoiar a outra. Assim é nossa resposta ao presente de Deus!
Existem muitas formas de fazermos isso. Hoje, somos convidados a exercitar uma dessas formas de estender as mãos. Trata-se da
solidariedade com estudantes que, na IECLB, pretendem servir em um dos quatro ministérios com ordenação: diaconia, missão, educação
cristã, pastorado. As comunidades da IECLB apoiam estudantes que não têm condições de bancar o custo do seu estudo de Teologia por
conta própria, mesmo recorrendo a financiamentos. Para dar esse apoio, a IECLB auxilia os centros de formação teológica a conceder
bolsas de estudo. Esses recursos provêm de doações da Igreja da Alemanha, do orçamento central da IECLB e das ofertas das comunidades.
Agradecemos pelo apoio a jovens da nossa igreja que querem estudar Teologia e recomendamos as ofertas deste domingo.

Lema da Semana: Ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos
e te louvarei na reunião do povo. Hebreus 2.12

A Carta aos Hebreus é uma fonte de estímulo e de esperança para os cristãos de todas as épocas.
Por volta do ano 80 dC, os mesmos estavam sendo perseguidos e corriam o perigo de abandonar a
fé cristã e voltar para a religião dos seus antepassados. Eles sentiam dificuldade em aceitar a forma
humilhante e dolorosa da presença de Cristo entre nós, além dos próprios sofrimentos que tinham
que suportar por serem cristãos.
No texto, quem fala é o próprio Senhor Jesus. Ele se dirige aos cristãos e os trata como uma
comunidade de irmãos e irmãs dando testemunho da misericórdia de Deus. Eles são estimulados a
permanecer firmes na fé, pois Cristo é o único e autêntico Sumo Sacerdote, pois se entregou como
sacrifício na cruz para desfazer o pecado que nos separa do amor de Deus.
Jesus se enfronhou na realidade humana e nos acolhe como irmãs e irmãos na família de Deus, a comunidade. Ali ele nos dá
amparo e esperança. Identifiquemos o que hoje dificulta a nossa fé e busquemos nosso socorro na palavra daquele que é o
único mediador entre Deus e a humanidade. Isso precisa ser celebrado e testemunhado.
Pastor Vice Sinodal Geraldo Graf

Crescendo como corpo, vivendo como irmãos! –
A imagem do corpo é fascinante quando utilizada por Paulo para falar sobre a Igreja.
Ela nos mostra que a Igreja, estabelecida pelo Espírito Santo... Leia o texto da meditação>>>

08 de

(início 9h,

Local:

REUNIÃO DO CONSELHO SINODAL
Outubro de 2011
termino 16h)

INDAIATUBA / SP

Renovamos a convocação encaminhada no dia 09/09/2011 para a Reunião do Conselho Sinodal
que será realizada no dia 08/10/2011 em Indaiatuba/SP. Agradecemos a Comunidade e as suas

lideranças por nos acolher naquele dia!
PROGRAMAÇÃO
 A partir da 8h – Acolhida
 9h – Meditação
 9h30 – Estudo do tema Igrejas na Cidade
 10h30 – pausa
 11h – Planejamento estratégico comunitário
o Projetos Missionários
o Informações ministeriais

 12h – Almoço

 14h – Deliberações
o Revista Presença Luterana
o Campanha Vai e Vem 2011
o Execução orçamentária 2011
o Orçamento 2012
o Calendário de Eventos – Sinodo
Sudeste
o Calendário de Eventos – IECLB
o Diversos

 16h – Encerramento

Revista Presença Luterana
Na reunião do Conselho Sinodal em Indaiatuba, 08 de outubro, será
lançado a 2ª edição da Revista Presença Luterana do Sínodo
Sudeste – IECLB
A primeira edição, (foto ao lado) com o tema de capa – Quando a Casa
Cai - lançada na Assembléia Sinodal foi distribuída pelas comunidades.
A maioria das comunidades apoiou a iniciativa e efetivou a sua
contribuição para viabilizar mais um projeto de comunicação do Sínodo.

“Presença Luterana reitera o seu
compromisso de informar sobre atividades das comunidades e publicar
posicionamentos e iniciativas que dão testemunho da sua proposta
comunitária de fé, sua ação sócio diaconal e sua teologia que libertam
pessoas para verem o rosto de Deus em seu “mundo” e em sua vida.”
Somos gratos pela oportunidade de levar até você mais essa edição da Presença Luterana, uma revista do Sínodo Sudeste –
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil.
No editorial da nova edição diz:

As edições anteriores do Boletim Semanal estão disponíveis na página do Sinodo Sudeste
no portal Luteranos. CLIQUE AQUI >>
Você está recebendo este Boletim Semanal por estar cadastrado em nosso Banco de Dados.
Caso não queira mais receber este Boletim, por favor, clique aqui.
Caso desejar alterar ou incluir novo endereço de e-mail para receber este Boletim, clique aqui

