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.. Encontro de Diaconia 2011

Meditações

Convenio entre Paróquias .

Campanha VAI e VEM
PPHMs passaram no exame .

Mini Conferência SP e Campinas .

Motivação para as ofertas nos Cultos
13 de novembro de 2011

22º Domingo após Pentecostes
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo são destinadas pela Comunidade – Oferta LOCAL
..

Lema da Semana: Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente, venho sem demora,
Amém! Vem, Senhor Jesus! Apocalipse 22.20
Muitos teólogos entendem que a oração de Apocalipse 22.20 não é tanto um pedido para um retorno futuro de Jesus
Cristo, mas é a ardente expectativa da presença do Salvador no meio da sua comunidade, que precisa resistir às múltiplas
tentações e dificuldades: Não se deixar enganar por falsos profetas, resistir à idolatria do consumismo e do individualismo,
não desanimar em meio às perseguições e sofrimentos.
A comunidade que se firma na presença Daquele que é, que era e que há de vir, o Deus presente em nossa vida, há de se
sentir fortalecida para o testemunho, amparada quando perseguida e unida quando em dificuldades.
Certo dia, na aula de Ensino Religioso, a professora perguntou às crianças: Vocês sabem explicar quem é Deus? Uma das
crianças levantou o braço e disse: Deus é o nosso Pai. Ele fez a terra, o mar e tudo o que está aí. Nós somos seus filhos. A
professora, querendo buscar mais respostas, foi mais longe: Como vocês sabem que Deus existe, se nunca o viram? A sala ficou toda
em silêncio. Então, outra criança levantou sua mão e disse: Minha mãe me falou que Deus é como o açúcar no meu café que ela prepara
todas as manhãs. Eu não vejo o açúcar que está dentro da caneca no meio do café com leite, mas eu o sinto. Sem o açúcar, o café não
fica doce. Mamãe disse: Deus está sempre no meio de nós, só que não O vemos. Mas, se Ele sair de perto, nossa vida fica sem sabor.

Pastor Vice Sinodal: Geraldo Graf
..

Lembro-me de uma oração de Dietrich Bonhoeffer: “Senhor, mesmo que nos dês a beber o cálice amargo do
sofrimento, cheio até as bordas, nós o aceitaremos grato e sem tremer, pois ele vem das tuas mãos boas e amadas”.
Semelhante a Jó, Bonhoeffer confessou que eram as boas mãos do Senhor que lhe davam o cálice, e tão somente por isso
era possível aceitá-lo. Creio que... Leia a meditação >>

Novo resultado da Campanha VAI e VEM do Sínodo Sudeste

Após

a apresentação do resultado da campanha vai e vem no Sínodo Sudeste dados foram
atualizados por algumas Comunidades. Celebramos com alegria as dádivas ofertadas pelos
membros das comunidades da IECLB no Sínodo Sudeste. A partilha fortalece a nossa
comunhão uns com os outros e com a presença de Deus em nosso meio.
O Sínodo Sudeste agradece a Deus por participar da missão, através da dinâmica comunitária
e eclesiológica da IECLB.
Apresentamos em anexo novo demonstrativo das doações por comunidade.

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.
..

Paróquia Nipo Brasileira recebe apoio da Paróquia Vila
Campo Grande – Diadema

A Comunidade denominada Igreja Sul Americana, da Paróquia Evangélica de
Confissão Luterana Nipo Brasileira assinou parceria e convenio com a Paróquia Vila
Campo Grande – Diadema. O pastor da Paróquia Vila Campo Grande-Diadema
assumirá a coordenação ministerial do Ponto de Pregação da Rua Equador, 350 em
Diadema pelo período de um ano. Cultos, estudos bíblicos e atividades diaconais serão
coordenados pelo Pastor Matthias Tolsdorf da Paróquia Vila Campo Grande. O
convenio foi assinado em 05/12, com a intermediação do Pastor Sinodal.
..

PPHMs do Sínodo Sudeste passam no
exame Pró-Ministério
Marcus Ziemann, Bianca Bartsch e Marcio Simões são aprovados para
assumirem o Ministério Pastoral na IECLB.
Após as avaliações no Sínodo Sudeste e o Exame pró ministério,
ocorrido no final da primeira semana de novembro estão aptos para
solicitarem a Ordenação para o Ministério Eclesiástico e para
receberem o primeiro envio.
No
assumirão o Ministério Pastoral.

dia 12/12 ficarão sabendo em qual comunidade ou paróquia da IECLB
..
...

Mini Conferência dos Ministros e Ministras
das Uniões Paroquiais
Campinas e São Paulo

N

o início de novembro ministros e ministras das
Comunidades e Paróquias de São Paulo e Região de
Campinas se reuniram nas dependências da Paróquia
Centro de São Paulo.
Debateram sobre enfoques bíblicos e teológicos do
livro Apocalipse. A Pa. Neusa Tetzner facilitou o
debate, a partir de estudo do biblicista Carlos Mesters.
Além do estudo, temas da agenda comum foram
partilhados.
As edições anteriores do Boletim Semanal estão disponíveis na página do Sinodo Sudeste
no portal Luteranos. CLIQUE AQUI >>
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