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Destino das Ofertas

.. Balanço Sociodiaconal

Lema da Semana

Meditações

Instalação Cat. Rosilene Schultz .

Agenda das Crianças 2012
Mini Conferência Núcleo Minas Gerais

Motivação para as ofertas nos Cultos
27 de novembro de 2011

1º Domingo de Advento
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo são destinadas para a Obra Gustavo Adolfo - OGA
Confira o folheto distribuído para informar aos membros sobre a OGA e o seu apoio às comunidades
..

Lema da Semana:

Mostra – nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação! Salmo 85.7

A morte nos assusta. Alguns, apesar de dizer: não temo a minha morte, não suportam a idéia de perder alguém próximo.
Outros evitam este assunto de todas as maneiras possíveis. Procuram evitar tudo o que a lembre. Não vão a
sepultamentos. Procuram não passar na frente de cemitérios. Mas, seja lá qual for a postura que adotemos, a morte
continua sendo uma realidade presente. Muito real em todos os setores desta vida. 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.

Balanço Sociodiaconal do Sínodo Sudeste
A análise de informações e dados referentes ao
trabalho de nove instituições e projetos diaconais
ligados à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no
Brasil (IECLB) está disponível no Balanço
Sociodiaconal do Sínodo Sudeste, lançado no sábado,
dia 19, em Santo André (SP), durante o Encontro
Sinodal de Diaconia. O objetivo da publicação é dar
visibilidade às iniciativas, compromissos e trabalho
realizados pelas instituições diaconais no âmbito do
sínodo. Presentes no lançamento estavam
representantes das instituições e projetos diaconais, o
pastor sinodal do Sínodo Sudeste, Guilherme Lieven, o
secretário executivo da Fundação Luterana de
Diaconia (FLD), Carlos Gilberto Bock, e a assessora de
projetos da FLD, Marillu Nornberg Menezes. Leia toda essa matéria>>>
..

Catequista Rosilene Schultz na
AEEL - Associação Educacional
Evangélica Luterana
A Catequista Rosilene Schultz iniciou suas
atividades na AEEL (Internato Rural) de Teófilo Otoni
Minas Gerais no início de 2011. Foi eleita pela Diretoria
da AEEL para coordenar as atividades Educacionais e
sociais da Instituição.
No culto com a Comunidade Evangélica de
Confissão Luterana de Teófilo Otoni, conduzido pelo
Pastor Armin Andreas Hollas e a PPHM Luane, a
Catequista Rosilene foi instalada na função ministerial
pelo Pastor Sinodal Guilherme Lieven, acompanhada
pelas lideranças e alunos da Instituição. No ato litúrgico
participaram, como assistentes convidados, a Pastora
Elisabet Lieven e o Pastor Charles Werlich. Em oração e
sob a proclamação da Palavra de Deus Rosilene recebeu
os votos de ânimo, paciência, sabedoria, e de fidelidade a
Deus no exercício do seu Ministério na AEEL.
A presença da IECLB no nordeste de Minas Gerais foi novamente fortalecida. Ministros e Ministras com Ordenação na Comunidade de
Teófilo Otoni e na AEEL – internato Rural – apoiados pelas lideranças servem a Igreja de Jesus Cristo e motivam as pessoas e famílias
para viver a fé em comunidade, a servir e participar na missão de Deus.

Mini Conferência dos Ministros e
Ministras das Paroquiais e
Comunidades de Minas Gerais

Chegaram de longe, de Juiz de Fora, São José
do
MG.

Mantimento, Belo Horizonte, Serra dos Aimorés.
“Garraram a estrada” e viajaram para
participar da Mini Conferência em Teófilo OtoniNa terça-feira, 22, à noite participaram de uma
recepção na residência da catequista Rosilene
Schultz. Na quarta-feira, 23, participaram das
atividades
da
Mini
Conferencia
nas
dependências do Internato Rural.

Seguindo a tradição do encontro de Ministros e Ministras com ordenação do Núcleo Minas gerais, um destaque das
atividades é a partilha de informações sobre as atividades ministeriais nas Comunidades, Paróquias e Instituições. Após
reflexões sobre os desafios e necessidades do trabalho e articulações com o Sínodo Sudeste decidiu-se pela escolha de
uma coordenação ministerial para o Núcleo: Minas Gerais. O Pastor Alencar Lhulhier, da Paróquia de Juiz de Fora foi eleito
para a função. Menciona-se, ainda, a distribuição de material para estudo do livro de Apocalipse, a apresentação e
reflexões sobre o Balanço Sociodiaconal do Sínodo Sudeste e as informações sobre a agenda comum.
Mesmo com o cansaço ocasionado pelas longas viagens a avaliação reiterou a importância dos dois encontros de
Ministros e Ministras do Núcleo Minas Gerais em cada ano.
.

