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.Destino das Ofertas na VÉSPERA DE NATAL e no NATAL

Saudação de Natal

Meditações do Portal Luteranos .

Motivação para as ofertas nos Cultos
=

.

24 de dezembro de 2011 =

Véspera de Natal

As dádivas partilhadas nos cultos na Véspera de Natal são destinadas pelo Sínodo para o apoio a Paróquia em formaç
– Oferta Sinodal.

O Sínodo Sudeste apóia as Comunidades e Paróquias que apresentam durante o ano dificuldade de sustentabilida
No ano de 2011 apoiamos 3 paróquias. A oferta na Véspera de Natal é um gesto de comunhão e de solidariedade
comunidades que, mesmo em dificuldade, insistem em anunciar o amor de Deus que veio ao mundo através de Jesus
filho de Maria, o Deus criança, nosso salvador.
=

25 de dezembro de 2011 =

N a t a l
As dádivas partilhadas nos cultos no Natal são destinadas pela IECLB para Projetos de missão no Sínodo Amazonas

Oferta Nacional.

Amados irmãos e irmãs em Cristo menino, que nasceu!
O Sínodo da Amazônia anualmente é agraciado como uma oferta nacional, pela qual as comunidades frágeis e pequenas são revest
de força, alegria e gratidão na missão. Hoje, dia em que “vos nasceu o salvador, que é Cristo, o Senhor (Lc. 2.11)” a oferta é destin
para os projetos apoiados pelo fundo de missão do SÍNODO DA AMAZÔNIA. No dia 23 julho de 2010 comemoramos 40 anos
presença Luterana na Amazônia. Hoje somos 8 mil pessoas batizadas em 88 comunidades e 59 pontos de pregação espraiados e
estados amazônicos.
Oferte com alegria para a Missão de Deus na Amazônia e faça parte dessa história. Nossa gratidão é enorme! Por isso, recebam n
obrigado e o desejo de um abençoado Natal.

Leitores e Leitoras deste Boletim Semanal: Membros, Lideranças, Ministras e Ministros co
Ordenação no Sínodo Sudeste – IECLB e de toda a nossa IECLB

Em meio às muitas luzes, nesse tempo de Advento e Natal, celebramos os sinais da luz que venceu a
escuridão da morte, e brilhou no mundo com a salvação.

Deus nasceu no mundo, e em Jesus, com amor, iniciou entre nós o seu reino. Com graça e cheio de dádiv

nos acolheu para participar da sua luz que vence trevas, serve, ama, anima, consola, cura e transforma

“Não tenham medo! Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo
grande alegria para todo o povo! Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês
Messias, o Senhor!” (Lc 2.10-11)

Com essa confiança, alegria e fé, desejo que você receba nesse tempo de Natal

renovadas bênçãos de Deus. Que a luz de Cristo Jesus brilhe em sua vida e em tod
os seus caminhos.

Partilho também nossa gratidão por você acompanhar, por meio deste Boletim Semanal, os nossos gesto

testemunho e vivencia da fé em Comunidade no sudeste brasileiro. Assim você participa das dádivas, graça

desafios que recebemos do nosso Deus, que veio ao mundo e venceu a escuridão, a morte e ilumina tudo
todos com os sinais do seu reino.
Alegria e paz nesse tempo na celebração do Natal!

Guilherme Lieven, Pastor Sin
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Meditações no Portal Luteranos
Ministros e Ministras da IECLB no Sínodo Sudeste

Deus Vem nos Visitar! Jesus Cristo é uma visita que não faz exigências para si mesmo. Jesus não espera de nós presen

ceia natalina farta ou casa limpa. Jesus Cristo simplesmente nos visita e espera que nós o acolhamos com humildade e aleg
Caso tenhamos nos esquecido dele no decorrer do ano, preparemos, neste tempo de advento, o nosso coração e nossa c
para recebê-lo. Enfeite seu coração com bons sentimentos, faça uma faxina nos sentimentos ruins, nas magoas e dissabor
Embrulhe o perdão, a reconciliação... Leia a meditação>>>
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