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Agenda das Crianças 2012
Mini Conferência do Rio de Janeiro

Motivação para as ofertas nos Cultos
20 de novembro de 2011

Domingo Cristo Rei
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo são destinadas pelo Sínodo para
elaboração de material e publicações – Oferta SINODAL
As suas ofertas ajudarão o Sínodo Sudeste a atingir o seu objetivo de promover uma caminhada conjunta.
Cabe ao Sínodo coordenar as atividades ministeriais, apoiar as lideranças e as coordenações dos Núcleos (São
Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Minas Gerais) em atividades de formação voltados para os grupos e
comunidades. Durante o ano elabora a agenda das crianças, a revista Presença Luterana, relatórios para a
Assembleia Sinodal e adquire publicações. Caminhar Juntos é o objetivo dos Sínodos da IECLB Confiamos na
benção de Deus para os nossos gestos de doação e partilha.
..

Lema da Semana: Jesus Cristo diz: Eu sou o Alfa e o ômega,
o
Primeiro e o Último, o Princípio e o Fim! Apocalipse 22.13

Num mundo

repleto de donos e senhores somos chamados para confiar e esperar o Deus que
venceu a morte, está vivo, é senhor da história, nela está presente: Jesus Cristo. Apesar do mal
Jesus está no mundo e no fim a vitória será do bem, será de Deus.
O lema da semana nos lembra que o amor de Deus, em Jesus Cristo, é o início de tudo e o fim de
tudo. Cremos que Jesus Cristo é o centro da vida. Nele encontramos a graça, a liberdade para viver
e a eternidade.

O Livro de Apocalipse revela para as pessoas sofridas e ameaçadas que Jesus Cristo é
o início e o fim, o A e o Z, o alfa (a primeira letra do alfabeto grego) e o ômega (última
letra do alfabeto grego). Não é preciso ter medo e nem duvidar do Messias Jesus Cristo,
do Filho de Deus. Ele é a vida no mundo. Ele é o verdadeiro Deus que conhece a nossa
realidade, realidade de cruz. Nela ele revelou o amor de Deus e a vitória da vida sobre a
morte. Em Cristo Jesus esperamos a vida plena. Ele é o Senhor da nossa história, o princípio e o fim.
Pastor Sinodal: Guilherme Lieven
..

É preciso buscar uma fé sóbria, equilibrada. Uma piedade profunda que se espelha na confiança em Deus, mas que não
signifique apatia nem fanatismo religioso. Esta fé nos trará uma vida mais feliz, com um relacionamento familiar e social saudável.
Uma fé sóbria, uma piedade profunda nos tornará fortes diante das dificuldades que a vida nos trouxer, para enfrentar e caminhar na
busca da solução de nossos problemas; uma fé sóbria e profunda nos ajudará... Leia a meditação >>

Agenda
Iniciaremos

das Crianças - 2012

Será
comunidade
A equipe da
adequada, a
de
gratidão,

a distribuição das agendas 2012 a partir da próxima semana. As
comunidades já podem apresentar ao Sínodo os pedidos.
possível distribuir as agendas às crianças e adolescentes da
ainda no mês de dezembro.
agenda trabalhou com carinho e criatividade. Com linguagem
proposta é aproximar crianças e adolescentes de Palavras bíblicas,
mensagens de fé. Colabora com a educação para a liberdade,
dignidade e comunhão com Deus.

tempo de

Recomendamos a agenda para presente nesse
Advento e Natal.

Uma agenda

10x14, 180 páginas. Sugerimos a doação de R$ 5,00 por unidade.

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.
Foto: Participantes da reunião nas dependências da Área Missionária
em Ribeirão Preto..

Área Missionária de
Ribeirão Preto

Lideranças

da Área Missionária da
Paróquia de Limeira em Ribeirão Preto acolheram no
dia 12/11, a reunião do Conselho paroquial, lideranças
da União Paroquial de Campinas e a visita do Pastor
Sinodal Guilherme Lieven...

Antes do culto com os membros da cidade e região (já
são 48 membros inscritos) foi aprovado um cronograma
de trabalho e encaminhamentos para garantir, a partir de
meados de 2012 a presença pastoral na área
missionária. O novo projeto incluirá a implantação do
Planejamento Estratégico Comunitário e parcerias com a
União Paroquial de Campinas, Paróquia de Limeira e Sínodo Sudeste / IECLB. Está previsto no cronograma o encaminhamento à
Assembleia Sinodal de 2012 o pedido de criação da Comunidade.
Essa notícia cria entre nós a gratidão a Deus, por chamar e guiar pessoas e famílias da cidade de Ribeirão Preto – SP para viverem a sua
fé em comunidade e, assim, simultaneamente tornar visível a presença da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil – IECLB,
naquela região do Estado de São Paulo.
Ribeirão Preto é um Município com 650 km² e abriga uma população de 612 339 habitantes (IBGE/2011) que o classifica como oitavo
município mais populoso do estado e a terceira maior cidade do interior paulista e brasileiro, atrás apenas de Campinas e São José dos
Campos. Sua área urbanizada corresponde a 127 km², sendo a 17º maior do Brasil em área urbana.
Em um raio de pouco mais de 200 km do município, encontram-se algumas das principais cidades do interior de São Paulo e de Minas
Gerais – Franca, Barretos, Araraquara, Jaú, São Carlos, São José do Rio Preto, Campinas, Bauru, Piracicaba, Limeira, Americana, Santa
Bárbara d´Oeste, São Sebastião do Paraíso, Passos, Poços de Caldas e Uberaba.

Mini Conferência dos Ministros e Ministras das Paroquiais e
Comunidades do Rio de Janeiro

N

o Rio de Janeiro, Paróquias Norte, com sede na Ilha do Governador, Pastoras e Pastores se reuniram com o Pastor
Sinodal para a Mini Conferência. Após a significante acolhida e meditação a agenda da conferência possibilitou a partilha de
compromissos e informações diretamente relacionadas com o exercício dos Ministérios em Campos de Atividade Ministerial
da IECLB.
O Destaque da conferência foi a decisão de articular e implementar, a partir de 2012, uma coordenação das atividades
ministeriais em níveis supra paroquiais. A presença e a missão da Igreja no Rio de Janeiro convidam para o testemunho e
a ação ministerial na dimensão que garanta comunhão, reflexão bíblica e teológica, interação com os desafios ecumênicos,

articulação das atividades em grupo a partir de uma coordenação dinâmica e participativa.
E Deus, com a sua graça e vocação, tem mostrado o seu rosto e guiado os pequenos passos da sua Igreja.
.
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