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Motivação para as ofertas nos Cultos
=

30 de outubro de 2011 =

20º Domingo após Pentecostes
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo são destinadas pela Comunidade local
– Oferta LOCAL

Domingo da Reforma
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo são destinadas pelo Sínodo para Encontros de formação
– Oferta SINODAL

Lema da Semana: Irmãos orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja
glorificada, como também está acontecendo entre vós. 2 Tessalonicenses 3.1
Você tem o hábito de orar em favor da missão de sua comunidade? O apóstolo Paulo sabia que necessitava de
portas abertas para a divulgação do Evangelho. Ele também sabia que essas portas são abertas por Deus. Por
isso, ele suplicou que a comunidade participasse ativamente da missão através da intercessão.
Este pedido do apóstolo revela que uma comunidade não pode permanecer indiferente e alheia ao anúncio do
Evangelho. A missão é tarefa de todos. Precisamos entender que a intercessão é parte essencial e
compartilhada desta tarefa. O Evangelho precisa ser anunciado e vivenciado por toda comunidade.
O pedido pela oração em favor do anúncio da Palavra de Deus revela que esta não é uma tarefa fácil. O
Evangelho não é aceito automaticamente. Ele pode despertar aceitação, tão bem como rejeição; indiferença,
tão bem como perseguição; fé, tão bem como descrença; obediência, tão bem como desobediência. O apóstolo
Paulo experimentou isso em suas viagens missionárias. Por isso, ele valorizava tanto a participação da
comunidade neste serviço.
Portanto, ore mais pela sua comunidade e pelo eficiente desempenho de sua missão. Envolva-se na
proclamação do amor de Deus a todos as pessoas.
Pastor Vice Sinodal: Geraldo Graf

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>>>

Pastor Leandro Luis da Silva em Wittenberg
Nesse sábado o Pastor Leandro, atualmente na Paróquia de Cosmópolis, viajará para Alemanha. E na
cidade de Wittenberg participará de um seminário de estudo sobre a Reforma. O Encontro reunirá
representantes de Igrejas luteranas de diversos países na cidade em que foram afixadas as 95 teses de
Martim Lutero, o berço da Reforma. O Pastor Leandro representará a nossa IECLB.
Desejamos ao Pastor Leandro as bênçãos de Deus para a sua viagem.

Campanha de Missão Vai e Vem
O Sínodo Sudeste transferiu para a IECLB o valor de R$ 33.463,85, referente ao resultado da
Campanha de Missão Vai e Vem nas Comunidades e Paróquias da IECLB no Sínodo Sudeste.
Louvamos a Deus por todas as dádivas, pela partilha e por aqueles e aquelas que doam com alegria, fé
e liberdade. Projetos de missão serão apoiados, também no Sínodo Sudeste. Sabemos , ainda, que a
prática da partilha consciente abre horizontes e alimenta o espírito de confiança em Deus.
Em anexo apresentamos tabela detalhada com os valores obtidos em todas as comunidades.

Creche Bom Samaritano – Rio de Janeiro

Nessa sexta-feira a Creche Bom Samaritano
recebe a visita da Ministra do Estado da
Baviera – Alemanha, Emilia Muller. A
ministra estará acompanhada por uma
comitiva e pelo representante para América
Latina da Igreja Luterana da Baviera, P. Hans
Zeller.
A visita da Ministra está relacionada com o
possível apoio financeiro aos trabalhos da
Creche que atende diariamente 100 crianças.
A Creche Bom Samaritano é da Paróquia Bom
Samaritano, Ipanema-RJ, coordenada pela
Diácona Wilma Petsch.

Programa Radiofônico da REFORMA

A

Radio União FM apresentará
nos dias 30 e 31 de outubro. Pela
programação
da
Radio
União:

programas especiais com o tema da Reforma
internet é possível sintonizar e acompanhar a
www.uniaofm.com.br

No dia 30 de outubro, domingo,
de São Leopoldo participarão da

professores da faculdade de teologia da EST
programação.

No dia 31 de outubro, dia da Reforma,
Lutero e a música.

o Pastor Dr. Martin Dreher falará sobre

Dia da Igreja da União
Paroquial em Campinas

As Comunidades da União Paroquial de
Campinas participaram do dia da Igreja no
domingo. A celebração incluiu a dedicação,
consagração, do Espaço Cristão de Oração
Pastor Gustavo Adolfo Schünemann.
A mensagem do dia – Saúde e
Espiritualidade Cristã - foi apresentada pela
professora Dra. Karin H. K. Wondracek das
Faculdades EST, São Leopoldo – RS.
.

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. O Pastor Presidente da IECLB, Dr. Nestor Paulo Friedrich participará da programação, que inclui
culto, almoço e oficinas com jovens e crianças.
.

Encontro de Diaconia do Sínodo Sudeste
Representantes das Entidades e Trabalhos diaconais no Sínodo Sudeste são convidados para o
Encontro de Diaconia do Sínodo Sudeste que acontecerá no dia 19 de novembro na Paróquia ABCD,
Santo André-SP.
Nesse encontro será lançado o Balanço Sociodiaconal. Um trabalho que envolveu esforço e muitas mãos. A
preparação e elaboração do Balanço foram coordenadas pela Fundação Luterana de Diaconia.
O Encontro de Diaconia aproxima os programas e atividades das Instituições Sociodiaconais do Sínodo Sudeste.
Reúne também representantes dos principais trabalhos diaconais das Comunidades.

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 novo Portal Luteranos continua com o mesmo propósito: ser um meio de comunicação da IECLB colocado a serviço da
missão de Deus no mundo. Esta ferramenta pensada, estudada, executada, mas sempre em reforma, em construção, assim
como nós, como Igreja, está à disposição para que nós coloquemos lá o nosso jeito de testemunhar a nossa fé, a nossa
liberdade cristã, a nossa paixão pela missão de Deus, enfim o nosso jeito de sermos luteranos e luteranas.
Após longa espera, fruto de muito trabalho e dedicação, o lançamento do novo Portal Luteranos dar-se-á no contexto das comemorações da
Reforma. Será no próximo dia 30 de outubro. Para isso, pedimos que vocês, Pastores Sinodais, participem deste momento, conclamando
Ministros, Ministras, lideranças e Comunidades da IECLB a divulgarem este lançamento, que abrange:
- um culto de lançamento do novo Portal Luteranos, na nossa Comunidade de Belo Horizonte/MG, às 9h30min do dia 30.10, onde estarei
juntamente com o Pastor Sinodal do Sínodo Sudeste, P. Guilherme Lieven;
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

