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3º Domingo de Advento
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo são destinadas pela a IECLB para divulgação da
Bíblia e publicações.
Hoje destinamos nossas ofertas à divulgação da Bíblia e publicações. Ler a Bíblia e conhecer suas
histórias e personagens enriquece nossa vida de fé e nos incentiva a viver a Boa Nova dos Evangelhos
em nosso cotidiano.
Reconhecemos a Bíblia como a fonte e norma de fé para as pessoas e para a Igreja. Incentivamos a leitura pessoal da
Bíblia, também em família, nos lares, a criação de grupos de estudo bíblico nas comunidades e seu uso no ensino religioso
e nas atividades comunitárias. Junto com a Bíblia necessitamos de literatura que, da mesma forma como a Bíblia, nos
capacite para o testemunho em nossos dias.
Sua oferta no culto de hoje irá ajudar para que mais pessoas tenham acesso à Bíblia, mas também a cadernos, livros,
materiais da nossa IECLB. Estes irão trazer informação, ajudarão os grupos e os presbitérios nos seus trabalhos e a você
pessoalmente, a firmar-se na fé, esperança e amor.

da Semana: Lema da Semana: João Batista é aquele a respeito de quem as escrituras
Sagradas dizem: Aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu
caminho. Mateus 11.10

Lema

Abrir e preparar caminhos!
Essa é a Palavra Bíblica para nos acompanhar nessa nova semana. É tempo de Advento.
Tempo de preparação. A Igreja escolheu esse tempo para convidar as pessoas, membros
das comunidades, para dar especial atenção à mensagem do nascimento de Jesus cristo no
mundo. Deus nos escolheu e decidiu nascer no mundo, tal como um ser humano. Veio para
iluminar o mundo que vive na escuridão.
Essa é uma notícia maravilhosa. Geralmente quando a notícia é boa ficamos surpresos,
suspeitamos. Por isso a preparação é fundamental. Assim como João Batista preparou o
caminho para a chegada de Deus ao mundo, somos chamados para receber a mensagem de
amor de Deus com fé, com esperança, com alegria. É libertador a apropriação dessa ação
salvadora de Deus em Jesus.
A preparação para o Natal torna-se ainda mais exigente porque a mensagem cristã com
facilidade cai em descrédito. Também João Batista foi desacreditado. Diziam que ele tinha
demônio (Mt 11.18). Ainda hoje a vivencia da fé cristã de forma comunitária está
comprometida. Especialmente quando dão voz ao evangelho da comunhão, do espírito da partilha, da gratidão, da
solidariedade, da justiça e da paz. como Muitos entorpecidos pelos valores dos sistemas de morte e sedução escravizante
deleitam-se com os tesouros e as sabedorias transitórios.
João batista chamou o povo para receber o Cristo de Deus. Hoje continuamos esse anúncio e não nos cansamos em
preparar a Festa do Amor de Deus, o NATAL, a vinda de Deus ao mundo para nos cuidar e nos incluir na missão pela vida
no mundo.
Pastor Sinodal Guilherme Lieven

REUNIÃO DA DIRETORIA CONSELHO SINODAL
A diretoria do Sínodo reuniu-se no dia 03 de dezembro. Na última reunião do ano
deparou-se com o planejamento de atividades previstas para o próximo ano e com
os números do orçamento 2012.
Um item da pauta exigiu maior atenção, qual seja: as informações e partilha do Pastor Sinodal sobre
as Paróquias com vaga ministerial publicada, sobre as comunidades que receberão envio de novo pastor ainda no mês de
dezembro e sobre as paróquias, área missionária que ficarão sem ministro com ordenação nos primeiros meses do ano.
Através desse Boletim Semanal os membros da Diretoria do Conselho Sinodal saúdam as lideranças, membros das
comunidades, ministros e ministras com ordenação, nesse tempo de Advento e Natal com votos de ânimo, gratidão e
fidelidade ao amor de Deus, para que encontrem os motivos da verdadeira alegria e, assim, celebrem o Natal com fé, amor
e esperança. Um Abençoado Natal a Todas e todos!

Indaiatuba, Nova Casa Ministerial

Após o culto da manha com a Comunidade de Indaiatuba, o Pastor
Sinodal dirigiu-se ao endereço da nova casa pastoral, ou ministerial,
acompanhado pelo pastor Astor Albrecht e sua esposa Amanda, como
também pelas lideranças e membros das comunidades da Paróquia
para proceder o Ato Litúrgico de Dedicação daquela residência ao
serviço da Igreja.
A construção da casa iniciou em abril de 2011. No dia 03 de dezembro a
comissão de construção, constituída para coordenar campanhas de
doação e o acompanhamento á obra entregou a casa à Comunidade e à
Paróquia.

Bazar de Natal na Igreja Luterana Japonesa
Bairro da Liberdade – São Paulo - SP
No primeiro Domingo de Advento, 29 de novembro, a Comunidade Nipo

Japonesa celebrou o início do Advento, da preparação para a
celebração de Natal.
O Culto Bilíngue, coordenado pelo Pastor Hirotaka Tokuhiro e o
encontro festivo foram marcados pelos enfeites de Natal, decoração do
Templo e do espaço comunitário, almoço e confraternização.
O Encontro e as atividades da Comunidade foram divulgadas em
jornais da Igreja no Japão.

A Comunidade está crescendo. Os jovens estão se aproximando. Em
sua infra estrutura há espaço para moradia de 12 jovens estudantes.
Todos os lugares estão ocupados. A Comunidade oferece curso da
língua japonesa e outros cursos para descendentes ou migrantes
japoneses. A presença luterana entre os japoneses cria uma nova
dinâmica de testemunho e vivência da fé em comunidade.
Felicitamos a Comunidade luterana japonesa pela sua preparação para
a festa do Natal de Deus no mundo. Deus veio ao mundo para
inaugurar o seu reino de amor, reconciliação, de paz e justiça.
Todos os nossos esforços comunitários para testemunhar essa ação de
amor de Deus são válidos e preciosos. Sempre podemos fazer algo
novo. Nossos atos e gestos podem testemunhar a salvação de Deus
que já está entre nós. No Advento ganhamos um tempo especial para
rever a nossa vida e optar pelos caminhos que nos possibilitam a
comunhão com o Deus salvador.
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