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Motivação para as ofertas nos Cultos
=

23 de outubro de 2011 =

19º

Domingo após Pentecostes

–

As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo são destinadas pela
IECLB para bolsas para estudantes da ADL, Associação Diacônica Luterana
Oferta NACIONAL

Há

mais de meio século, no interior do Espírito Santo, uma instituição forma
lideranças comunitárias para a atuação junto às paróquias e comunidades da
nossa Igreja – essa instituição é a Associação Diacônica Luterana, ou ADL,
como a maioria de nós a conhece.
Para
muitos jovens, há vários anos a ADL tem se constituído na oportunidade mais
viável para a continuidade dos estudos e para a busca por uma proposta
diferente de vida. Para tanto, tudo que se cobra é uma ajuda de custo para a
alimentação, embora os custos sejam bem mais altos.
Dessa forma, para que esse trabalho possa continuar, é necessário que as
paróquias e comunidades da IECLB reconheçam a ADL como sua, vindo a usufruir daquilo que ela pode oferecer e a
abraçá-la nessa importante tarefa.
Uma boa forma de fazer isso é por meio das ofertas, as quais, uma vez por ano, destinam-se à manutenção as
atividades da ADL. A sua oferta representa um sinal concreto da ação missionária da nossa Igreja. Muito obrigado.

Lema da Semana: O Senhor me livrará de todo o mal e me levará em segurança para o seu
Reino celestial. A ele seja dada a glória para todo o sempre. Amém! 2 Timóteo 4.18
________________________________________________________________________

Luteranismo em clave positiva - Quando aprendi a teoria musical descobri que existiam diversas formas de escrever música.
Diversos instrumentos usavam as partituras de forma diferenciada
Leia a meditação>>>
= Você precisa ler essa meditação!!! =

PPHM na Comunidade em Teófilo Otoni – MG
Sou Luane Mara Kertzendorff, natural de Indaial-SC, onde morrei
com meus pais até o ano de 2005, quando ingressei na
Faculdades-EST em São Leopoldo-RS para cursar teologia. No
segundo semestre de 2007, durante o curso de teologia, realizei
meu estágio na Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em
Cascavel-PR sob a monitoria do P. Marlon J. Radons e Pa.
Rosângela F. Radons. No ano seguinte participei do programa de
intercâmbio da EST, estudando durante dois semestres na
Augustana-Hochschule em Neuendettelsau na Alemanha. Formeime Bacharel em Teologia com ênfase pastoral em julho deste ano
quando também prestei Colóquio na IECLB. Fui designada para
desenvolver meu Período Prático de Habilitação ao Ministério (PPHM) na Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em
Teófilo Otoni – MG. >>> Leia mais>>>

100 anos da Comunidade em Ferraz – Rio Claro

Há 100 anos acontece na região de Ferraz, hoje distrito da cidade de Rio Claro, o testemunho e a vivencia de fé de luteranas e
luteranos.
Em de 1911 famílias de europeus, suíças e alemãs iniciaram atividades comunitárias, cultos, ensino confirmatório, estudos
bíblicos, sob a coordenação do Pastor Theodor Koelle. Em outubro daquele mesmo ano passaram a se reunir em um espaço, uma
pequena casa de madeira, que construíram para esse fim. Leia mais sobre Ferraz>>>

Culto de Ação de Graças pelo tempo de Ministério do
Pastor Mauri Kappel

D

epois de servir em Paróquias da IECLB por 33 anos o Pastor Mauri
Kappel despede-se da função ministerial em comunidades com culto de ação
de graças. Nos últimos anos foi pastor na Paróquia de Rio Claro, São Paulo.
Em 16 de outubro, sob a coordenação do Pastor Sinodal Guilherme Lieven,
no culto com a comunidade de Rio Claro, SP aconteceu o Ato Litúrgico de
“descompromisso” com a atividade ministerial em Comunidades e Paróquias
da IECLB.
..

Dia da Igreja da União Paroquial em Campinas
No Lar Luterano Belém, no domingo, 23 de outubro acontece o Dia da Igreja das Comunidades e Paróquias da União Paroquial Campinas.
A programação inclui palestra, celebração, dedicação a Deus do espaço ao ar livre para meditação e culto.
Todos os participantes serão servidos com o almoço comunitário.

Dia da Igreja da União Paroquial de São Paulo
No dia 29 de outubro, sábado, a partir das 10 h, nas dependências da Comunidade em Ferraz de Vasconcelos, SP, acontecerá do Dia da
Igreja da União Paroquial em São Paulo. A programação inclui culto, almoço e oficinas com jovens e crianças.

Ato de Lançamento dos 500 Anos da Reforma
“Para a IECLB, o Jubileu da Reforma e cada passo a ele relacionado se apresenta como
uma oportunidade ímpar para a reflexão acerca da sua história, sua teologia, sua
missão e seu papel no contexto brasileiro e no âmbito ecumênico. A IECLB, em
parceria com outras Igrejas luteranas, como a IELB, fiel ao seu compromisso
ecumênico, tem diante de si o desafio de ‘dar razão da sua fé’ e contextualizar a
contribuição teológica de Lutero na realidade latino-americana. Não queremos fazer
uma volta ao passado. Queremos e precisamos, sim, fiéis à nossa herança, entender o
presente e agir, olhando para o futuro”, afirmou o Pastor Presidente da IECLB, P. Dr.
Nestor Friedrich, no Ato de Lançamento dos 500 Anos da Reforma, ocorrido na noite de 18 de outubro, no Hotel Plaza São
Rafael, em Porto Alegre/RS. >>>Leia mais>>>

Lançamento do novo Portal Luteranos em Belo Horizonte

WWW.luteranos.com.br
O Pastor Presidente da IECLB, Dr. Nestor Paulo Friedrich, com a equipe do portal, lançara na Comunidade em
Belo Horizonte o novo portal da IECLB WWW.luteranos.com.br.

O lançamento acontecerá no Domingo 30 de outubro, às 9h30, em culto com a comunidade. O local celebra a história
do portal que foi criado para a Comunidade de Belo Horizonte. Anos depois foi passado, doado, ao Sínodo Sudeste –
IECLB. Mais tarde o mesmo portal foi repassado para servir toda a IECLB. A sua nova versão e lançamento reconhecem os
objetivos e impulsos do seu primeiro lançamento. Louvamos a Deus por mais esse passo que fortalece a comunicação e a
missão da Igreja.
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

