IELB em Ação
As maravilhosas ações da IELB estão sendo notadas em vários meios de
comunicação neste tempo de pandemia. Parabéns aos pastores e líderes
pelas iniciativas em testemunhar Cristo para todos através das mídias.
Quanta dedicação, quanta criatividade!
O Vice-Presidente de Expansão Missionária, Rev. Heder Frederico Pieper
Gumz tem aproveitado as oportunidades através do programa IELB em Ação
na rádio CPT e os canais de comunicação da IELB em testemunhar o amor
de Jesus Cristo e compartilhar as ações missionárias e evangelísticas de
distritos, congregações, departamentos e pessoas. Atualmente estão sendo
entrevistados os conselheiros distritais e líderes leigos com o propósito de
conhecer o trabalho missionário em cada Distrito da IELB; mostrar para toda
a igreja nossos pastores, famílias e as devidas congregações; despertar em
cada Congregação uma análise daquilo que é feito na área da
missão/projetos missionários e motivar as pessoas (testemunho pessoal) e
as congregações para a missão de Deus (evangelização). Que Deus
continue nos capacitando para sua missão em salvar todas as pessoas.

Algumas publicações do DEC encaminhadas para 2021
a) Caderno “igreja em Grupos – PEM” para 2021.
Este Caderno traz o seguinte conteúdo para 2021: 13 (onze) estudos:
 03 (três) estudos evangelísticos com os temas do lema 2021:
Perdão, Vida e Salvação.
 10 (dez) estudos sobre o livro de Tiago.
 No final do Caderno: Hinos para serem cantados nas reuniões.
 Observação: Tiago escreve para cristãos já justificados (salvos
por graça, mediante a fé em Jesus Cristo) e acentua a vida de
santificação – que é um ensino muito importante.
b) Livro “Portas Abertas” para 2021. Este livro contém:
 20 (vinte) cultos para o período do 2º Domingo após o Natal
(05/01/2021) até o 2º domingo de Páscoa. É o período em que a
maioria dos pastores tem férias e os leigos conduzem cultos. Para
estes cultos, o livro Portas Abertas oferece subsídios de sermões,
análise dos textos e orações. Estes textos foram escritos pelos
alunos do T6 (formandos de 2020) do Seminário Concórdia.
 11 cultos temáticos sobre os Dez Mandamentos. Estes textos
foram escritos pelos professores do Seminário Concórdia.
 Liturgias para cultos dirigidos por Leigos.
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A união que sempre é necessária
Amados irmãos em Cristo!
Em sua Oração Sacerdotal, registrada em João 17, Jesus ora assim: “Não
peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer
em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um. E
assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo,
que todos os que crerem também estejam unidos a nós para que o mundo
creia que tu me enviaste” (v. 20 e 21). O pedido que Jesus faz pelos seus
seguidores é que sejam completamente unidos, assim como Ele e o Pai
são unidos. E por que motivo os seguidores de Jesus devem viver unidos?
A resposta é: “para que o mundo creia que tu me enviaste”.
Portanto, como membros da Igreja de Cristo, precisamos trabalhar sempre
pela paz, pela harmonia e pela união entre todos os membros da Igreja. E
nestes tempos de pandemia que estamos vivendo, com todas as suas
consequências, precisamos ainda mais trabalhar pela união de toda a
nossa amada Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB).
Por amor a Cristo, peço que você trabalhe pela união dentro da sua
família, da sua congregação, do seu distrito e da IELB. Ore por todos. E,
de acordo com as suas posses, oferte para a manutenção das atividades
da sua congregação, do seu distrito e de toda a IELB.
Este período de pandemia nos oferece uma oportunidade ímpar, de
unidos em Cristo, fazermos o melhor pelo seu Reino, para que o mundo
creia que Jesus Cristo é o Salvador prometido e também seja salvo por
ele.
Um forte abraço e votos de ricas bênçãos de Deus!
Pr. Geraldo W. Schüler – Presidente da IELB

Concílio Nacional de Pastores da IELB
Diretoria Nacional informa: Salas virtuais

Cristãos cuidam dos seus idosos

Data

Horários

1) 01/09 – Terça-feira

09 até 11h30 e 15 até 17h30

O número de idosos está aumentando em nosso país. Na igreja temos um
número crescente deles. Duas perguntas para reflexão:
1. Como consideramos os idosos – em casa, na igreja e sociedade?
2. O que fazemos por eles?

2) 08/09 – Terça-feira

15 até 17h30 e 19 até 21h30

Idade avançada é um mal ou uma bênção de Deus?

3) 10/09 – Quinta-feira

09 até 11h30 e 15 até 17h30

4) 15/09 – Terça-feira

09 até 11h30 e 15 até 17h30

5) 18/09 – Sexta-feira

09 até 11h30 e 15 até 17h30

6) 23/09 – Quarta-feira

15 até 17h30 e 19 até 21h30

7) 26/09 - Sábado

09 até 11h30 e 15 até 17h30

8) 20/10 – Terça-feira

15 até 17h30 e 19 até 21h30

9) 22/10 – Quinta-feira

09 até 11h30 e 15 até 17h30

10) 16/11 – Segunda-feira

09 até 11h30 e 15 até 17h30

11) 18/11 – Quarta-feira

09 até 11h30 e 15 até 17h30

12) 20/11 – Sexta-feira

15 até 17h30 e 19 até 21h30

A idade avançada é uma bênção de Deus! A vida longa é dádiva de Deus
e ele quer que sejam amados, cuidados e amparados. Ele mesmo cuida
de seus fiéis ao longo de toda a vida – até na velhice. Deus nunca nos
abandona.
Os idosos carecem de nosso respeito, carinho e cuidado. Eles também
são importantes na vida dos filhos, netos e bisnetos. Têm experiência e
sabedoria.
Deus ama e protege os idosos. Na sua Palavra encontramos palavras
importantes:
a) Deus diz: “Até à vossa velhice, eu serei o mesmo e, ainda até às
cãs, eu vos carregarei; já o tenho feito; levar-vos-ei, pois,
carregar-vos-ei e vos salvarei” (Is 46.4).
b) “Ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe,
quando vier a envelhecer” (Pv 23.22)
c) “Rogo igualmente aos jovens: sede submissos aos que são mais
velhos; outrossim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos
de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos
humildes concede a sua graça” (1Pe 5.5).

Pastores da IELB – Os que ainda não fizeram a inscrição numa destas
salas, podem buscar informações com o Pastor Joel Müller, Vice-Presidente
de Ensino da IELB: E-mail: Joel@ielb.org.br
Fone: 51 996107301

Isabel Vargas – escreve a respeito de pessoas idosas
Professora, advogada, aposentada do serviço público. Atualmente escreve
crônicas para um jornal. Referente ao cuidado dos idosos, escreveu:
“A espiritualidade e a religiosidade auxiliam o indivíduo a se aprimorar através
de atitudes solidárias, que promovam valores éticos e morais bem como
melhoram as relações interpessoais.
A prática de ações que proporcionem bem-estar ao indivíduo, tenderá a elevar
sua autoestima, o que é fator de grande importância na obtenção e manutenção
da qualidade de vida. Podemos dizer que através da religiosidade é possível ter
motivação para viver e enfrentar dificuldades, superar com mais facilidade
desafios e manter-se emocionalmente saudável”.

Declaração dos Princípios para os Idosos das Nações Unidas (ONU)

I – Independência: os idosos devem ter acesso à comida, abrigo e
cuidados médicos e ter oportunidade de trabalho e estudo na velhice;
II – Participação: os idosos precisam permanecer integrados à
sociedade;
III – Bem-estar: os idosos precisam da proteção da sociedade e de
contar com os serviços legais, como de assistência social e saúde;
IV – Desenvolvimento: criar condições para que os idosos tenham
acesso a recursos educacionais, culturais, religiosos e de recreação;
V – Dignidade: os idosos necessitam da garantia de viver dignamente
e em segurança, livres de explorações, discriminação e maus tratos.

Então, cuidemos dos idosos. Desenvolvamos programas e
atividades de acolhimento, cuidado e amparo a eles!

