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18 de dezembro de 2011 =

4º Domingo de Advento
As dádivas partilhadas nos cultos nesse Domingo são destinadas pela própria Comunidade – Oferta Local.

Lema da Semana:
chamado

pelo

O profeta Isaías diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele s
nome
Emanuel,
que
significa
Deus
conosco.
Mateus
1.23
.

Deus está conosco!
Nasceu no mundo o Deus salvador, o nosso Deus. Veio morar conosco. E continua presente em nossa realidade. Part
conosco a busca incansável pela sobrevivência, dignidade, paz, pela vida. Essa é a luz! Vivemos confiantes e segu
com a certeza de que Deus permanece ao nosso lado e é Deus no mundo. Essa é a nossa alegria.

Por isso é que não temos medo do que há de vir. Estaremos sempre acompanhados, acolhidos e desafiados pelo Deus Emanuel,
nasceu da virgem e habita entre nós. Não perdemos tempo e não somos dependentes de meios para alcançar a Deus. Cremos que
veio para perto de nós, Ele nos alcançou e nos encontrou na realidade de escuridão, para dos dar a vida em plenitude. O nosso Deu
Deus Emanuel é Jesus, o Cristo, que amou as pessoas e o mundo ao ponto de não fugir da realidade de cruz, dos poderes da morte.

Com Deus ao nosso lado somos fortalecidos para servir, amar, e anunciar os sinais da presença de Deus entre nós. A comunhão
Deus nos transforma e nos prepara para participar das suas ações transformadoras e reconciliadores.
Pastor Sinodal Guilherme Li

Meditações no Portal Luteranos
Ministros e Ministras da IECLB no Sínodo Sudeste

Natal tempo de celebrar o evento histórico: o nascimento de Jesus Cristo, Deus que se faz carne e mora entre nós (Jo
1.14). Tanto o advento quanto o natal são períodos encantadores e nos enchem de esperança por vida abundante e
salvação, pois onde Deus está, as coisas não continuam como são e estão... Leia a meditação>>>

Encontro Sinodal de Jovens
em 2012

Lideranças

jovens reuniram com o Pas
Sinodal e iniciaram os preparativos par
Encontro Sinodal de Jovens 2012. A reun
aconteceu no Lar Luterano Belém
Campinas no sábado passado.

O Encontro Sinodal de Jovens acontecerá nos d
28 a 30 de abril, novamente na região da Un
Paroquial de Campinas. Não foi encontrado l
adequado para 150 a 200 jovens na região do Rio de Janeiro e Sul de Minas Gerais. Até a próxima semana será finalizado o cont
com o local que hospedará o encontro.

O Encontro mobilizará jovens das comunidades do Sínodo Sudeste. Todas as informações e propostas de preparação pa
encontro serão encaminhadas no final de janeiro de 2012. Assim como ocorreu no encontro de 2009, o Sínodo ajudará nas despesa
viagens dos jovens até o local do encontro.

As lideranças decidiram também por um encontro de formação de lideranças em nível sinodal. Acontecerá em Araras, Petrópolis
no mês de julho de 2012.

Envios de Pastores para Paróquias do Sínodo Sudeste
A Presidência da IECLB e a Comissão de Envio anunciaram para três paróquias vagas
do Sínodo Sudeste o envio de Pastores:
Paróquia de Santos – SP: Marcio Simões da Costa
Paróquia Vale do Paraíba: Marcus David Ziermann
Comunidade de Resende-RJ: William José Werter

A Pastora Carla S. Krüger, que exercerá atividades ministeriais até final de dezembro de 2011 na Comunidade em
Resende-RJ foi enviada para a Paróquia de Rolândia – PR.

Comunidade Sul Americana: Despedida do Templo

No terceiro Domingo de Advento, a Comunidade Sul Americana da Paróquia Evangélica Luteran
Nipo Brasileira despediu-se do seu templo da Rua Bela Flor, Vila Mariana, São Paulo.

Em Assembléia Geral a Comunidade Sul America

decidiu pela transferência da sua sede para Rua
Equador, Diadema – SP. A metade da Comunidad
de língua japonesa foi acolhida e optou pela fusã
com a Comunidade São Paulo, do Bairro Liberdad
da mesma Paróquia. A outra metade da
comunidade, de língua portuguesa foi acolhida pe
até então Ponto de Pregação de Diadema, situad
na Rua Equador.

A despedida aconteceu durante um culto, com a
participação do pastor Sinodal. Com emoção a
comunidade rememorou acontecimentos, ativida
e bênçãos recebidas por dezenas de anos naquel
local. A cruz do altar foi levada para a Comunidad
São Paulo, Bairro Liberdade. Os outros objetos do
altar serão levados para o local de culto da
Comunidade Sul Americana na Rua Equador de
Diadema-SP. Depois do altar vazio foi feita a foto
acima exposta.

A pós o culto de despedida todos foram para o cu
na Comunidade São Paulo, onde a cruz do templo
da Rua Bela Flor foi colocada na parede do altar e
Sacramento da Santa Ceia foi celebrado. Naquele
momento de comunhão foi celebrado a fusão das
comunidades. O Pastor Hirotaka Tokuhiro liderou
acolhida e a celebração.
A mensagem do culto, proclamada pelo Pastor
Guilherme Lieven foi traduzida simultaneamente
para a língua japonesa.

A comunidade constituiu-se como comunidade
independente em 1934. Com a chegada do Pasto
Takeshi OUNO no início dos anos 90 a comunidad
filiou-se à Igreja Evangélica de Confissão Luteran
IECLB.

O Sínodo Sudeste, por graça e fé, participa com espera
e compromisso desses novos passos das comunidades
Paróquia Evangélica Luterana Nipo Brasileira, e acolhe
caminhada conjunta.
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