Boletim Semanal do Sínodo Sudeste - IECLB
nº 298, 08 a 14 de outubro de 2011

www.luteranos.com.br/sinodosudeste

.Destino das Ofertas.

Lema da Semana

Meditações

Conselho Sinodal

Revista PRESENÇA LUTERANA ..

Motivação para as ofertas nos Cultos
=

09 de outubro de 2011 =

17º Domingo após Pentecostes
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo são destinadas pela Comunidade / Paróquia– Oferta LOCAL

Lema da Semana: Naquele dia, todos dirão: ele é o nosso Deus. Nós pusemos
a nossa esperança nele, e ele nos salvou. Isaias 25.9
O Tempo está passando e como vai a nossa esperança? Vivemos e cumprimos muitas tarefas. Nossa agenda está cheia. Passam os dias, as
semanas e os meses. Logo, logo veremos os enfeites de natal pelas ruas e praças. Como lidar com a esperança que há em nós?
Nos versículos anteriores (25.6-8) a essa palavra do profeta diz que "naquele dia" todos vão confessar o Deus salvador, aquele em que depositaram
todas as esperanças. Um Deus de todos os povos, que não faz acepção de pessoas, o Deus que alimenta e propõe a festa, a celebração; que acabará com
a morte, que enxugará as lágrimas e devolverá a dignidade.
Nossa esperança está firmada no Deus do Profeta?
A esperança profética e cristã é uma virtude pessoal ou comunitária baseada na espera da plenitude da Obra salvadora de Deus em Cristo Jesus. Uma
esperança viva que se antecipa pela graça de Deus. Como essa antecipação acontece em sua vida? Não deixe para amanhã a oportunidade de lidar com a
sua esperança. Em todos os dias você pode dizer que a sua esperança está firmada naquele que amou, ama e salva.

Pastor Sinodal Guilherme Lieven

Desapegando-se da nostalgia, encarando a realidade - Não é difícil ouvirmos ou então, falarmos a seguinte frase em relação a
alguns assuntos: “No meu tempo era diferente” Leia o texto da meditação>>>

08 de

REUNIÃO DO CONSELHO SINODAL
Outubro de 2011

(início 9h,

termino 16h)

Local:

INDAIATUBA / SP
Tema do Estudo: Igreja nas Cidades

Revista Presença Luterana
Na próxima semana o Sínodo Sudeste inicia a distribuição da revista Presença
Luterana de Setembro e Outubro de 2011
O conselho Editorial da Presença Luterana, acompanhado pela Diretoria do
Conselho Sinodal renova o seu compromisso de informar sobre atividades das
comunidades e publicar posicionamentos e iniciativas que dão testemunho da
proposta comunitária de fé, da ação sócio diaconal e da teologia que libertam
pessoas para verem o rosto de Deus em seu “mundo” e em sua vida.
As matérias da PRESENÇA LUTERANA complementam os esforços das
comunidades e Ministros/as com Ordenação na área da comunicação
comunitária. Facilitam o testemunho evangélico de Confissão luterana no
contexto maior das nossas comunidades.
Aprendemos da Palavra de Deus que ser normal é ser diferente. Um cristão, pela
fé está livre de todos os poderes que matam e, simultaneamente, escravo
somente do amor ao outro, ao próximo. Cremos no presente maior de Deus, a
vida, a transformação das pessoas – que é bem mais do que uma modificação.
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. Boa leitura!
As edições anteriores do Boletim Semanal estão disponíveis na página do Sinodo Sudeste
no portal Luteranos. CLIQUE AQUI >>
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