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Motivação para as ofertas nos Cultos
04 de dezembro de 2011

2º Domingo de Advento
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo são destinadas pela a IECLB para Bolsas para estudantes de Teologia.
Cremos e confessamos que Deus criou o mundo e nele nos colocou para dele cuidar e nele viver com alegria. Existem muitas formas de
fazermos isso. Hoje, somos convidados a exercitar uma dessas formas de estender as mãos. Trata-se da solidariedade com estudantes de
teologia que, na IECLB, pretendem servir em um dos quatro ministérios com ordenação: diaconia, missão, educação cristã, pastorado.
Convidamos para ofertarem para a bolsa de estudo para estudantes de teologia nas casas de formação de pastoras/es diáconos/as,
catequistas e missionários da nossa IECLB. Agradecemos a sua oferta.
..

Lema da Semana: O PROFETA Isaías diz: Voz do que clama
no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas
veredas. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Lucas 3.4,6
Na antiguidade, quando um rei atravessava um deserto ou um lugar desconhecido, o seu
mensageiro ia à frente para anunciar a vinda do rei e remover os obstáculos. Todos
ficavam sabendo que o rei estava próximo. Muitas barreiras precisavam ser removidas
para que o rei chegasse ao seu destino. Este exemplo aponta para a situação espiritual
das pessoas. Pessoas foram chamadas ao arrependimento como preparação para
receberem o rei prestes chegar: O Senhor Jesus Cristo.
O que precisava ser removido do coração das pessoas para que recebessem o
Salvador? João Batista fez menção à situação vivida pelas pessoas na sua época: Os
mandamentos divinos estavam sendo ignorados e as pessoas viviam afastadas de Deus.
Havia grande exploração das pessoas mais humildes. Pessoas eram tratadas com
violência. Não havia paz e o medo dominava o coração de todos. João Batista faz as
pessoas olharem para dentro de si mesmas e para a convivência com o próximo. Ele as
fez enxergarem a situação desastrosa da vida delas e as chamou ao arrependimento
como única maneira de se abrirem para a maravilhosa oferta do perdão e do amor de Deus, prestes a irromper através de Jesus Cristo.
E nós? Neste tempo de Advento também somos convidados a remover tudo o que nos separa do amor de Deus: nossa falta de fé, nossa falta
de amor, nossa falta de esperança. Somos convidados a abrir o nosso coração para aquele que vem: o Salvador Jesus Cristo, aquele que é a
mais plena manifestação do amor de Deus! Consequentemente, também abrir o coração para uma convivência justa com o nosso próximo.
Pastor Vice Sinodal Geraldo Graf

Estimados/as leitores/as, muitos se maravilham com esta história, mas ela me dá um nó na garganta como pai. Nó é algo que aperta,
que sufoca, que causa angústia. Prefiro chamar a história acima de “Nó da dor” e explico a razão. Que vida é essa que não nos
permite mais brincar, conversar e conviver com nossos filhos! Que mundo é esse que não nos permite mais a comunhão com Deus
e o próximo! Leia a meditação>>>

Agenda

das Crianças - 2012

Agradecemos
preparou
a
Baptista,
Rosilene
agradecemos
pelo Projeto

os integrantes da equipe que, com carinho e dedicação,
agenda 2012: Elisabet Lieven, Vera Lucia Gewehr, Adelia L. Graf, Roberto N.
Mirian R. Gutjahr, Silvia Weingartner, José Alencar Lhulhier Jr, Sandra Lieven,
Schultz, Roseli Blanck, Leoni K. Kowalska, Pedro Puentes. Em especial
a coordenação da Roseli Blanck e a dedicação da Valeria Azambuja Pereira
gráfico e diagramação.

de

Recomendamos a agenda para presente nesse tempo
Advento e Natal.

Uma agenda

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

Fundação Luterana de Diaconia promove seminário sobre
emergências
O Sínodo Sudeste participou do Seminário,
sendo representado pelo Sr. Marcio, Pastor
Adelcio e Da. Dirce da Comunidade de Nova
Friburgo, também pelo Pastor Antonio e o
Pastor Sinodal.
“A partir da criação da área temática Emergências, nossa proposta é contribuir para a
capacitação de sínodos e comunidades luteranas para a prevenção e atuação em situações de
desastres”, afirmou o secretário executivo da Fundação Luterana de Diaconia (FLD), Carlos
Gilberto Bock, ao abrir o Seminário de Capacitação em Preparação.

Leia o texto e veja mais fotos>>>
..

50 anos do Espaço Comunitário da
Paróquia Esperança – Niterói – RJ
As pegadas da presença da IECLB em Niterói-RJ são da
década de 50 do século passado. A construção de um
espaço comunitário para encontros e cultos veio anos
depois.
A celebração e a festa de domingo, dia 20 de novembro,
aconteceram para celebrar os 50 anos do Salão
Comunitário, inaugurado em 15 de novembro de 1961. Um
projeto do arquiteto Paulo Quevedo, as paredes são de
concreto, uma parte em madeira,...
Leia mais >>>
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