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Motivação para as ofertas nos Cultos
.

=

31 de dezembro de 2011 =

Véspera de Ano Novo
As dádivas partilhadas nos cultos na Véspera de Ano Novo são destinadas pela Comunidade – Oferta Local.
=

01 de janeiro de 2012 =

1º Domingo após NATAL

As dádivas partilhadas nos cultos no 1º domingo após o natal são destinadas pelo Sínodo Sudeste para o apoio às
atividades missionárias no Sínodo Sudeste – Oferta Sinodal.

Amados irmãos e irmãs, participantes no culto nesse 1º Domingo após Natal
Convidamos para doarem com alegria ao Sínodo Sudeste. Suas dádivas apoiarão as atividades missionárias do sínodo Sudeste.
especial a Área Missionária no nordeste de Minas Gerais e Sul da Bahia, a Área Missionária Norte Fluminense, e a Comunidade
Resende-RJ. Em todos os meses o Sínodo envia recursos, conforme orçamentos anteriormente aprovados, para essas á
missionárias. Oferte com alegria para a Missão.

Feliz e abençoado Ano Novo!
Para nós o Ano Novo já começou

A festa de passagem do ano envolve rituais simbólicos criados para fechar uma etapa e abrir outra. Fogos,
champanhe, comer lentilhas, abraços, gritar bem alto integram o esforço humano de fazer uma espécie de avaliação d
pontos positivos e negativos da sua vida. Procura despir-se de crises, vícios, problemas, perdas, angústias e,
simultaneamente, projeta sonhos, atualiza projetos, reorganiza a vida e vislumbra um tempo novo promissor. Alguns
rituais e comidas são involuntariamente “religiogizados”, recebem significados mágicos e espirituais, tais como: boa
sorte, dinheiro fácil, fartura, afastamento de maus espíritos, e outros.
Esses rituais de passagens, também as festas de aniversários e jubileus, com a marcação do tempo em ciclos são
milenares. Estão ligados à necessidade do ser humano de construir segurança a sua vida, de antecipar certezas que n
conhece, mas que espera. Geram bem estar e fortalecem a esperança. Contribuem para a saúde mental.

Em francês, a palavra ‘réveillon’ remete a vigília, ao ato de estar acordado. Afinal é preciso marcar a passagem do vel
para o novo com energia e vibração.
O “reveillon” tem o poder de tocar milhões de pessoas de diferentes culturas e religiões. Tornou-se um espetáculo
humano que subverte e substitui outros rituais com propósitos semelhantes.

A Igreja cristã tem os seus rituais de passagem, por exemplo, a confirmação. Em relação ao Ano Novo, mesmo
pequena e sem expressão espetacular, a Igreja oferece um riquíssimo ritual de passagem celebrado desde o primeiro
Domingo de Advento até o Natal. Ali inicia um novo ano. E as filhas e filhos de Deus são convidados para prepararempara um novo tempo – um tempo em que Deus salvador está presente. Um ritual de fé que facilita a renovação da vid
o nascer de novo ao lado de Deus.
Para nós o Ano Novo já começou. FELIZ ANO NOVO! Deus está conosco.

Guilherme Lieven, Pastor Sin

Sínodo Sudeste - IE

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 ca
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>>>

Revista O Amigo das Crianças

A revista é um instrumento, um veículo para promover a missão de Deus entre as
crianças. Nesta edição, O Amigo das Crianças nº 37 de janeiro e fevereiro aborda um
tema muito importante para a saúde e o convívio social: Esportes. Além de fazer muit
bem para a saúde, praticar esportes ajuda meninos e meninas e gente grande também
trabalhar em grupo, a entender regras, a respeitar o próximo e a promover a paz. Alé
da temática da capa, há belas histórias bíblicas sobre liberdade e limites, atividades
interativas e brincadeiras divertidas para movimentar o corpo.
No ano de 2012, a revista completará 75 anos de existência. Hoje é coordenada pela
equipe da Secretaria de Formação da IECLB e publicada pela Editora Sinodal. São 20
páginas coloridas, ilustradas e preparadas para que a criança aprenda brincando, crian
e convivendo com outras pessoas. Todo o planejamento e a elaboração da revista tem
como base o Plano de Educação Cristã Contínua da IECLB (PECC).

Edição
Edição
Edição
Edição

nº
nº
nº
nº

39
40
41
42

Para 2012, serão abordados os seguintes temas:
Edição nº 38 (março e abril) – Páscoa
(maio e junho) – Rede de amizades
(julho e agosto) – Estações do ano
(setembro e outubro) – Dons e virtudes
(novembro e dezembro) - Natal

Valor da assinatura anual: R$ 27,00
Renovação de assinaturas: R$ 25,00
Periodicidade: bimestral
Contato pelo e-mail amigodascriancas@editorasinodal.com.br ou pelo fone (51) 3037 – 2366
As edições anteriores do Boletim Semanal estão disponíveis na página do Sinodo Sudeste
no portal Luteranos. CLIQUE AQUI >>
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