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Motivação para as ofertas nos Cultos
=

16 de outubro de 2011 =

18º Domingo após Pentecostes
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo são destinadas para as atividades e projetos missionários
coordenados pelo Sínodo Sudeste – Oferta SINODAL
Louvamos a Deus por criar em nós o espírito de partilha. Nesse 18º Domingo após Pentecostes as nossas dádivas serão
encaminhadas pelo Sínodo para o Projeto Missionário da Comunidade em Resende – RJ. A nossa Igreja está presente naquela
cidade. A comunidade é pequena e precisa de nosso apoio e de doações para dar testemunho da fé e convidar pessoas para
viverem a sua fé em comunidade. Participe com alegria dos gestos e serviços da Igreja que aceita o chamado e a missão de Deus.

Lema da Semana: Segundo o seu querer, ele nos gerou pela Palavra da verdade, para que
fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tiago 1.18
________________________________________________________________________
A partir do nosso batismo, somos inseridos em uma nova vida. Recebemos uma nova identidade: Filhos de Deus! Somos
congregados em uma nova família: a Comunidade! Temos um novo jeito de ser: Não viver segundo os padrões que fomentam
o individualismo, o egoísmo, a exploração do próximo, a destruição da natureza, a violência e a morte. Mas, na união com Jesus
Cristo e revestidos dele, nosso jeito de ser e de agir é determinado pela ética cristã, muito claramente revelada nos
ensinamentos de Jesus e no testemunho dos apóstolos: vivenciar o amor de Deus, servir, acolher, perdoar, defender os direitos
humanos e a paz, construir cidadania, ser humilde, paciente e misericordioso; edificar, testemunhar e viver em comunidade.
Portanto, podemos viver esta nova vida porque Cristo morreu e ressuscitou para que nós fôssemos libertados. Não vivemos a
nova vida para nós mesmos, mas, em união com Cristo, produzimos frutos pacíficos de justiça, operados pelo amor de Deus,
transformados pela ação do Espírito Santo. Por isso, o apóstolo Paulo pode afirmar: e a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no
Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2.20
Pastor Vice Sinodal Geraldo Graf

Impaciência. Uma reflexão sobre Êxodo 32.1-14 - Estive lendo Êxodo 32 com meus confirmandos – para quem não quer ou
não tem paciência de procurar na bíblia, é a história do Bezerro”
Leia o texto da meditação>>>

REUNIÃO DO CONSELHO SINODAL

08 de

Outubro de 2011

em

INDAIATUBA / SP

Tema do

Estudo: Igreja nas Cidades

As lideranças da Comunidade
Astor Albrecht receberam os
Sinodal na manhã do sábado, dia
da manhã. Saudaram os
informações sobre a
de Friburgo e Sorocaba. Também
construção da nova Casa
estudo, de encaminhamentos, decisões e de partilha de informações sobre as atividades do Sínodo Sudeste.

de Indaiatuba e o Pastor
membros do Conselho
08/10, com um delicioso café
participantes e partilharam
comunidade de Indaiatuba,
informaram sobre a
Pastoral. Foi um dia de

No meio da tarde, antes da oração e despedida foi mencionada a importante iniciativa da Diretoria Sinodal de levar às comunidades do
Sínodo atividades e reuniões do Conselho Sinodal. Facilita a interação e o conhecimento maior das comunidades.

Distribuição da Revista Presença Luterana
O Sínodo iniciou a distribuição da segunda edição da Presença
Luterana. Certamente nos próximos 10 dias as instituições e
Comunidades do Sínodo receberão a revista.
Uma iniciativa para ajudar as nossas Comunidades, Projetos missionários e Instituições no
testemunho e na divulgação do nosso jeito de ser Igreja de Jesus Cristo, nossa fé, esperança,
nossa gratidão, teologia e história.
A Presença Luterana partilha com as lideranças e comunidades dos outros 17 Sínodos alguns
sinais e informações sobre a IECLB no sudeste brasileiro, especialmente no Rio de Janeiro, São
Paulo e Minas Gerais.
Registra-se aqui a gratidão aos colaboradores, colaboradoras, também o Conselho Editoral, que
ajudaram nessa edição.

Envio do Pastor Klaus Dieter Wirth para a Paróquia Leste – SP
No

dia 6 de Outubro a Presidência da IECLB comunicou o ENVIO do P. Klaus Dieter
Wirth para exercer o Ministério Pastoral na Paróquia Leste-SP.
P. Klaus, 47 anos, casado, tem 3 filhos, formou-se em 1992 na Escola Superior de
Teologia (EST) da IECLB, atua há 11 anos na Comunidade em Uberlândia/MG. O Pastor
Klaus visitou a Comunidade de Ferraz de Vasconcelos no dia 14 de Outubro.
O Sínodo Sudeste agradece ao Pastor Klaus e sua família ao se disporem a participar
da Comunidade, assumir tarefas, exercer o Ministério Ordenado e viver na Região
Metropolitana de São Paulo.

Eleição do Pastor Luis para a Vaga Ministerial em Rio Claro
A Presidente da Paróquia em Rio Claro – SP, Helen Reinhart Camargo Catarino comunicou a eleição do Pastor Luis Carlos de Oliveira para
exercer a função Ministerial com Ordenação na segunda vaga ministerial da Paróquia.
O Sínodo Sudeste apoia às lideranças da Paróquia de Rio Claro em sua decisão e agradece ao Pastor Luis por aceitar o chamado de servir à
Igreja nas comunidades da Paróquia de Rio Claro, no Campo Missionário e, também, no Sínodo Sudeste.

Jubileus das Comunidades e Paróquias
Paróquia de Santos-SP: 105 anos – Celebração no Culto de 16 de outubro
Comunidade de Ferraz – Rio Claro – SP: 100 anos – Celebração no Culto de 16 de outubro
Celebração em Ferraz de Vasconcelos em 29 de outubro: Primeira comunidade em São Paulo em 1/11/1871 e 30 anos do IEL- Instituto
Educacional Luterano

Aposentadoria do Pastor Mauri Kappel
No culto com a Comunidade da Paróquia em Rio Claro, em 16 de outubro, será celebrada Ação de
Graças pelos anos de Ministério do Pastor Mauri exercidos em Campos de Atividade Ministerial da
IECLB. Sob a Palavra de Deus e a oração o Pastor receberá o Certificado de Gratidão da Presidência
da IECLB em reconhecimento pelo tempo e dons com que exerceu o seu Ministério Pastoral na
IECLB com dedicação e fidelidade ao Senhor da Igreja.
A partir de novembro o Pastor Mauri Kappel passará ao grupo de pastores Eméritos da IECLB.
“Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus; render-te-ei ações de graças.” (Salmo 56.12)

Cursos no Internato Rural de Teófilo Otoni – AAEL
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