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Motivação para as ofertas nos Cultos
=

30 de outubro de 2011 =

21º Domingo após Pentecostes
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo são destinadas pela IECLB para o
Fundo de Missão Irmã Doraci Edinger – Oferta NACIONAL
Ao longo de sua história as comunidades da IECLB receberam pastores e missionários do exterior, em particular da Alemanha. Seu
trabalho despertou a fé e contribuiu para a edificação de comunidades e a constituição da própria IECLB. Hoje, nos alegramos que a
IECLB tem ministros/as atuando nos seguintes países, sempre em parceria com igrejas-irmãs: Alemanha, Suíça, Hungria, Ucrânia,
Estados Unidos, Canadá, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Equador, Argentina.
O trabalho missionário não é isento de perigos. Isto ficou claro em 2004, com o assassinato em Moçambique da diaconisa da IECLB Irmã
Doraci Edinger. A Irmã Doraci dedicou sua vida, por inteiro, às comunidades empobrecidas de Moçambique de 1998 a 2004.
Esse fundo, que leva o nome da Irmã Doraci, quer fomentar o trabalho da IECLB no exterior em parceria com igrejas-irmãs. Também a
IECLB quer assumir a sua parcela, pois não queremos ser apenas recebedores de ajuda, mas verdadeiramente participantes na missão
de Deus. Agradecemos a generosidade de suas dádivas.

Lema da Semana:

Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai
chegar o seu Senhor. Mateus 24.42

Conhecemos bem os vigias da cidade, do metrô, dos bancos, das galerias, do prédio onde residimos, das
galerias por onde passamos. Eles estão sempre em alerta, preparados para evitar a violência, o roubo, o
vandalismo, etc.. Convivemos em meio as ameaças e ao combate delas. Compreendemos bem o que é
vigiar. Estamos sempre em alerta, esperando o mal.
Infelizmente não é comum, entre nós, a preparação e a vigília para receber o bem.
O lema da Semana convida para uma vigília maravilhosa. A Palavra do Evangelho de Mateus chama você e eu, pessoas, comunidades
cristãs para incorporarem um constante estado de espera do Senhor, do Novo Céu e da Nova Terra prometida pelo nosso Deus. Viver
hoje na certeza de que o amanhã virá – um presente de Deus!
O que significa hoje vigiar e esperar a vida plena? Eu creio que a vigília, baseada na esperança na obra salvadora de Deus cria forças
para a superação, permite a construção de um espírito de paz, de solidariedade, de gratidão, de amor e de justiça.

Pastor Sinodal: Guilherme Lieven

Lutero sempre enfatizou que as obras são também importante num outro sentido: como frutas da justificação. Isto ele explica
no seu livro sobre a liberdade cristã. Quem experimenta o amor de Deus no coração quer passar esse amor e essa gratidão para os
outros. Nós não vivemos soltos no céu, mas na terra. Temos um corpo para cuidar e os próximos para nos importar. E é
responsabilidade do cristão, que vive nesse mundo, seguir os dez mandamentos e ajudar os que têm necessidade. Leia mais>>

Dia da Igreja da União Paroquial de São
Paulo

Lideranças e membros das Comunidades da União Paroquial São Paulo
celebraram o Dia da Igreja no último sábado, dia 29 de outubro de 2011,
nas dependências da comunidade de Ferraz de Vasconcelos – Paróquia
Leste-SP.
A celebração referiu-se aos jubileus: 200 anos do primeiro Cemitério
Protestante no Estado de São Paulo, 120 anos da Igreja de São Paulo e,
em especial, aos 30 anos do Instituto Educacional Luterano da
Comunidade em Ferraz de Vasconcelos.
O evento iniciou com um culto, com a participação de todos os Ministros
e Ministras da UP SP, que teve a pregação do pastor presidente da nossa
Igreja, Dr. Nestor Paulo Friedrich. Depois do culto, foi servido um
saboroso almoço a todas as pessoas presentes. As equipes de trabalho da
Comunidade de Ferraz estão de parabéns.
O Programa da tarde incluiu mais um momento de diálogo com o pastor
presidente, que abordou o tema: cuidar bem da Igreja.
O encerramento se deu com a bênção de Deus e o envio. Naquele
momento de agradecimentos e despedida, as lideranças das Comunidade e
Paróquias receberam uma muda de ipê (de diversas cores), para plantarem
em um lugar dos espaços das Comunidades. A proposta visa criar um elo
das comunidades da UP SP com o “Luthergarten” que está sendo plantado
em Wittenberg, Alemanha. Em toda a IECLB, Igreja Evangélica de
Confissão Luterana no Brasil já iniciou os preparativos para festejar os
500 anos da Reforma em 2017.

Encontro de Diaconia do Sínodo Sudeste - 2011
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
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