Boletim Informativo n º 01/2013
O boletim informativo ECC em Foco tem como objetivo fortalecer a reflexão sobre a Educação Cristã Contínua na
IECLB. Ele também pretende ajudar na partilha das práticas educativas comunitárias. Esta edição apresenta
relatos dos Sínodos Planalto Riograndense, Norte Catarinense e da Amazônia. Nas seções “Meditação”,
“Formação” e “Rede de Recursos” você encontrará subsídios para o trabalho comunitário. Todos os textos estão
postados na Página da Educação Cristã Contínua no Portal Luteranos, Sigam os links e boa leitura! Um abraço,
Catequista Débora Raquel Klesener Conrad – Secretária de Formação da IECLB.
Meditação
23/09/2013

LUCAS 24.13-35: OS DISCÍPULOS NO CAMINHO DE EMAÚS

De acordo com os Evangelhos, Jesus tem um jeito de ensinar voltado para a pessoa que aprende. Ele usa termos
conhecidos pelas pessoas. Ele fala a partir da experiência de vida das pessoas. Percebe e ouve suas dúvidas e
medos, valoriza as suas ações e suas vontades.
Leia mais
Espaço das Coordenações
23/09/2013

RELATO EDUCAÇÃO CRISTÃ CONTÍNUA - GRUPO COORDENADOR

O Grupo Coordenador de ECC dirige-se às Coordenações Sinodais de ECC com o intuito de trilhar caminhada
comum em função da Educação Cristã Contínua, no âmbito da IECLB. O Grupo Coordenador quer cumprir sua
tarefa de acompanhar os sínodos no planejamento, execução e avaliação de ações de ECC, buscando identificar
necessidades na formação de lideranças e auxiliando na elaboração de capacitação contínua.
Leia mais
23/09/2013

COORDENAÇÃO SINODAL DE EDUCAÇÃO CRISTÃ CONTÍNUA - SÍNODO PLANALTO RIO-GRANDENSE

Antes da reflexão mais recente que desembocou no PECC, o Sínodo Planalto Rio-Grandense já contava com um
grupo de pessoas que se ocupava com a formação no âmbito sinodal. No ano 2000, entrou em vigor um Plano de
Ação, aprovado em assembleia sinodal. Até 2010, o foco estava relacionado com diversas pastorais lá contidas.
Leia mais
23/09/2013

CONSELHO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ CONTÍNUA - SÍNODO NORTE CATARINENSE

Desde que o Sínodo Norte Catarinense foi criado, em 1998, com a reestruturação da IECLB em Sínodos, houve
preocupação de se manter os esforços em relação à formação que já ocorria na antiga Região II. Houve diversas
propostas para o fortalecimento da educação cristã em todos os setores do Sínodo.
Leia mais
23/09/2013

COORDENAÇÃO SINODAL DE EDUCAÇÃO CRISTÃ CONTÍNUA - SÍNODO DA AMAZÔNIA

O Sínodo da Amazônia, assim como outros sínodos, tem um grande número de lideranças que integram a tarefa
da educação cristã contínua e que constituem os departamentos sinodais. Em 2013, houve variadas
oportunidades para análise e planejamento de ações de formação, que ocorreram em encontros de todos os
departamentos do Sínodo.
Leia mais
04/06/2013

Notícias

ORIENTADORES DO CULTO INFANTIL DO SÍNODO VALE DO ITAJAÍ PARTICIPAM DE SEMINÁRIO EM
BENEDITO NOVO (SC)

No dia 25 de maio, na Paróquia de Benedito Novo, aconteceu o seminário de lideranças do Culto Infantil do
Sínodo Vale do Itajaí.
Leia mais

23/05/2013

CURSO SOBRE CONFESSIONALIDADE LUTERANA EM SANTA CATARINA

Num clima de muita descontração, participação e alegria ocorreu, na cidade de Rio das Antas/SC, no Sínodo Norte
Catarinense, a primeira etapa do Curso de Capacitação para Educação Comunitária com ênfase na
Confessionalidade Luterana.
Leia mais
23/09/2013

Formação

VALORIZAR O PROCESSO E O CAMINHO PERCORRIDO INDIVIDUALMENTE

A chuva estava prestes a cair. Apressadamente o pai conduzia os cavalos para que a carroça fosse colocada sob o
telhado do galpão para não molhar o feijão que havia colhido há pouco.
Leia mais
23/09/2013

A PEDAGOGIA DE JESUS

A Pedagogia é ferramenta indispensável na evangelização e edificação contínua das comunidades. Todo ensino
precisa considerar a forma de como ensinar.
Leia mais
Rede de Recursos
Recursos para trabalho com crianças, adolescentes, jovens e adultos.
Crianças
Adolescentes
Jovens

Adultos

Agenda
Atividades de Educação Cristã Contínua

Leia mais
Estante

DICA DE FILME: NENHUM A MENOS

“Nenhum a menos” é um filme que retrata as condições da educação na região rural da China. A realidade é tão
precária que o professor da escola do vilarejo de Shuiquan, o senhor Gao, é obrigado a reservar um giz para cada
dia letivo.
Leia mais
Expediente
Este boletim informativo digital é uma publicação do Grupo Coordenador de ECC em parceria com a Secretária de
Formação da IECLB. Equipe Editorial: Cat. Mariane Bail da Cruz, P. Dilmar Devantier, P. Antonio Carlos Oliveira,
Joel Haroldo Baade. Diagramação: Joel Haroldo Baade.

