Tema do Ano 2019: Igreja,

Economia, Política

Lema do Ano 2019: “Deixo

com vocês a paz, a
minha paz lhes dou” (João 14.27a)

Ofertas 2019
Especiais e Nacionais
Textos Motivadores
Conforme 2 Coríntios 8 e 9, a oferta se destina às necessidades fora do
âmbito da própria comunidade. A comunidade de Corinto, p. ex., é
motivada a recolher ofertas para socorrer a comunidade de Jerusalém.
Também a nossa comunidade precisa ser motivada para ofertar em favor
de comunidades, grupos e pessoas fora de seu próprio âmbito. As
motivações, constantes neste caderno e outras, do Sínodo, querem
orientar nesse sentido!
Quando a própria comunidade pode determinar a finalidade da oferta,
deverá ter o zelo de não destiná-la para si mesma, mas para uma tarefa
diaconal e missionária fora de seus limites.

ORIENTAÇÕES SOBRE A ARRECADAÇÃO E O ENVIO DAS OFERTAS
Resolução 095/2009 – O Conselho da Igreja, no uso de suas atribuições e para
fazer frente às decisões conciliares, determina que:
1. Em todos os cultos realizados nas Comunidades da IECLB ou durante eventos
promovidos no âmbito da IECLB será efetuado o levantamento de uma oferta
entre os presentes, em ação de graça.
a.
Para os cultos realizados durante a semana – sexta e sábado - vale o
destino do Domingo seguinte. Para os outros dias da semana, que não têm destino
próprio, vale o do Domingo anterior.
2.

A destinação da oferta observará, por questões de unidade eclesiástica, o
Plano de Ofertas da IECLB, definido anualmente pelo Conselho da Igreja, ao
qual são agregadas as destinações definidas pelo respectivo Sínodo e
respectiva Paróquia.
a. Três níveis destinarão as ofertas: 1. local (a Comunidade, a instituição, o
setor de trabalho), 2. sinodal e 3. nacional.
b. O Conselho da Igreja definirá a destinação das ofertas nos Domingos em
que a oferta é de âmbito nacional.
c. O Conselho Sinodal definirá a destinação das ofertas nos Domingos em
que a oferta é de âmbito sinodal.
d. O Conselho Paroquial definirá a destinação das ofertas nos Domingos em
que a oferta é de âmbito local.

3.

O plano de ofertas se aplica a todas as comunidades, paróquias, sínodos,
instâncias centrais da IECLB e entidades que atuam no seu âmbito.
a. Comunidades e paróquias em formação observarão o plano de ofertas
oficial em sua integridade, fazendo uso das ofertas locais, caso necessário,
para fins de sua manutenção, durante o primeiro ano.
b. A contribuição de 10% - a ser repassada ao Sínodo até o dia 15 do mês
subsequente ao da arrecadação - incide sobre as ofertas destinadas para a
própria Comunidade ou Paróquia (Res. 054/2005).
c. Os centros de formação de obreiros e outras instituições e setores que
atuam no âmbito da IECLB observarão, nos cultos que realizarem, o Plano de
Ofertas da IECLB, com a destinação definida pelo Sínodo e pela Paróquia onde
se localiza a sua sede.

4.

O valor integral das ofertas deverá ser encaminhado até o último dia útil do
mês subsequente ao recolhimento da oferta, observado o que segue.
a. Ao Tesoureiro de cada Comunidade caberá o recolhimento das ofertas
levantadas e o seu repasse integral: 1) diretamente ao destinatário quando se
tratar de oferta destinada localmente; 2) diretamente ao Sínodo quando se
tratar de oferta sinodal ou nacional.
b. Ao Tesoureiro de cada Sínodo caberá administrar o recolhimento das
ofertas no âmbito do Sínodo e o repasse integral à Secretaria Geral do
montante das ofertas nacionais e encaminhar ao Presidente Sinodal as
situações irregulares, para que tome as medidas cabíveis, de acordo com os
regulamentos da IECLB.
c. A retenção indevida de valores de ofertas e o repasse efetuado
incorretamente sujeitarão o órgão responsável ao processo de conflito,
regulamentado no Art. 48 e seguintes do Ordenamento Jurídico-Doutrinário
vigente na IECLB.

d. O encaminhamento de pedidos de auxílio, empréstimo e projetos está
vinculado ao correto repasse das ofertas levantadas, atestado em parecer pelo
respectivo Sínodo.
e. Cabe ao obreiro e à obreira orientar o correto levantamento da oferta e seu
encaminhamento.
5.

As ofertas nacionais do plano de ofertas da IECLB destinam-se para a missão
– tanto na IECLB como fora dela -, para capacitação de lideranças, para
formação teológica e para serviços que visem fortalecer a unidade da IECLB e
sua confessionalidade.

6.

Os setores que queiram ser contemplados no plano nacional de ofertas da
IECLB precisam encaminhar, até o último dia útil do mês de maio de cada ano,
projeto pleiteando a inclusão no plano de ofertas nacional do ano seguinte.
a. O projeto deverá conter o objetivo, com justificativa embasada, montante
de recursos necessários para a implementação do objetivo e montante da
participação própria.
b. Os projetos encaminhados serão avaliados tecnicamente pela Secretaria
Geral e submetidos ao Conselho da Igreja em sua reunião de julho.

7.

Os textos de motivação focarão os objetivos apontados pelos projetos e serão
elaborados pela Secretaria Geral e publicados nos meios de comunicação
nacionais.
a. A motivação para as ofertas nacionais deverá ser lida nos Cultos antes da
realização da oferta;
b. A motivação deve ser transcrita no boletim litúrgico.

8.

Os recursos de ofertas nacionais passam a ser liberados pela Secretaria Geral
mediante:
a. solicitação do repasse da oferta, indicando a aplicação específica,
conforme o projeto encaminhado e aprovado e registro na ata da Conferência
dos Secretários;
b. recursos não solicitados até maio do ano subsequente ficarão à disposição
por até um ano, quando serão destinados ao Fundo de Auxílios e Empréstimos
da IECLB, para apoio exclusivo a paróquias médias e pequenas, de acordo
com o regulamento em vigor desse Fundo.
c. valores que excedem os recursos solicitados no projeto inicial serão
destinados ao Fundo de Auxílios e Empréstimos da IECLB, para apoio
exclusivo a paróquias médias e pequenas, de acordo com o regulamento em
vigor desse Fundo.

9.

Os setores contemplados no plano nacional deverão enviar relatório à
Secretaria Geral sobre a aplicação dos recursos até o último dia útil do mês de
maio do ano subsequente à realização da oferta;
a. a Secretaria Geral publicará, até o mês de junho de cada ano, no Portal
Luteranos, o montante arrecadado pelas ofertas do ano anterior e os
respectivos relatórios de prestação de contas dos contemplados.
b. Os setores que não encaminharem relatório e prestação de contas de
ofertas do ano anterior serão excluídos do plano de ofertas.
A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim
Informativo e substitui a resolução 046, de 2004.

06 de janeiro
Epifania de Nosso Senhor

Fundo para Projetos de
Justiça Ambiental

Parte da missão da IECLB é estar presente no mundo, proclamando o
amor de Deus e testemunhando a vida digna que o próprio Deus planeja
para sua Criação. Este mundo está contaminado, sujo, poluído. É
necessário urgente processo de reversão de valores e ações concretas
que mostrem que outras formas de desenvolvimento são possíveis. O
fundo a ser composto pela oferta de hoje tem por objetivo apoiar projetos
voltados à justiça ambiental, como eventos de formação para
sensibilização e conscientização, iniciativas de adequação de infraestrutura
com melhor orientação ecológica (meios limpos de energia, reutilização de
água, reciclagem de lixo). O meio ambiente agradece a sua generosidade.

27 de janeiro
3° domingo após Epifania

Programa de
Acompanhamento a
Ministras e Ministros

A oferta deste dia se destina a apoiar a execução das ações na área do
Acompanhamento a Ministros e Ministras.
Com o objetivo de cuidar, fortalecer e qualificar o ministro e a ministra para
o exercício do Ministério com vistas à Missão da IECLB, queremos realizar
seminários nacionais e sinodais que abordem temas que afetam de forma
especial a relação entre a vida e o trabalho de ministros e ministras. Em
geral, são temas que incidem sobre o bem estar pessoal e o desempenho
ministerial. Num espaço de tranquilidade e distanciamento, os temas são
estruturados e conduzidos de forma que facilitam a reflexão sobre
experiências, a descoberta de recursos e a elaboração de novas
perspectivas de entendimento e atuação.
O Programa de Acompanhamento a Ministros e Ministras tem verificado
que a realização dos seminários nacionais e sinodais é uma expressão
prática e concreta de apoio às pessoas ordenadas, propiciando espaço
para reflexão sobre a sua biografia e vocação ministerial. A experiência
tem mostrado que os seminários auxiliam no restauro, capacitando as
pessoas para melhor desempenho de sua função ministerial, o que
beneficia comunidades e toda a Igreja. Agradecemos pelas ofertas deste
dia.

17 de fevereiro
6° domingo após Epifania

Fundo de Missão no Exterior
Irmã Doraci J. Edinger

Entre as Igrejas da Comunhão luterana em todo o mundo, a IECLB tem
especial relação fraterna e de cooperação com as Igrejas de Angola e
Moçambique, países africanos de língua portuguesa. Temos comunhão de
altar e de púlpito e, como membros do mesmo corpo nos inteiramos das
necessidades e desafios. Desejamos, assim, nos apoiar mutuamente para
melhor participar da missão de Deus. Estas igrejas estão em crescimento e
precisam ser fortalecidas em suas capacidades. Além de apoio material em
forma de envio de livros (Bíblias, Senhas Diárias, Castelo Forte e
Proclamar Libertação), nos últimos 15 anos também foram enviados
pastores, diaconisa e catequista.
O trabalho missionário não é isento de perigos. Isto ficou claro em 2004,
com o assassinato, em Moçambique, da diaconisa da IECLB Irmã Doraci
Edinger. Ela dedicou sua vida às comunidades empobrecidas de
Moçambique de 1998 a 2004. O fundo a que se destina a oferta leva o
nome da Irmã Doraci, e quer fortalecer as igrejas de Moçambique e Angola
no seu testemunho do Evangelho. Com a sua oferta será possível
completar construções de capelas na área rural, produzir materiais para
culto e educação cristã em língua autóctone e portuguesa, apoiar bolsas de
estudos teológicos, cursos de formação contínua para pastores, pastoras e
evangelistas, e medicamentos para postos de saúde.
“O nosso amor não deve ser somente de palavras e conversas. Deve ser
um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações” (1 João 3.18).
Agradecemos a generosidade de suas dádivas.

10 de março
1° domingo na
Quaresma

Fundo para Trabalho
Diaconal/Capelanias da Saúde

A oferta deste dia se destina a apoiar iniciativas diaconais nos Sínodos,
Paróquias, Comunidades e ao fortalecimento e ampliação das Capelanias
da Saúde na IECLB. Estar ao lado de pessoas em situação de sofrimento,
injustiça, dor, doença exige preparo, sensibilidade e disponibilidade, que
precisam ser aprendidos, exercitados e aperfeiçoados. É isto que a oferta
de hoje pretende possibilitar, através de cursos, seminários e materiais. As
ofertas de vocês contribuirão para que pessoas sejam acompanhadas e
cuidadas em momentos de dor e fragilidade e fortalecerá iniciativas que
visam transformar as realidades de injustiça e sofrimento. Que Deus
abençoe as ofertas e cada pessoa que oferta com alegria e gratidão.

31 de março
4° domingo na
Quaresma

Contribuição e Sustentabilidade
da Associação Diacônica
Luterana - ADL

A ADL promove formação complementar à educação regular com
adolescentes e jovens, reforçando as áreas da ética, da cidadania, do
desenvolvimento comunitário, das artes e do protagonismo juvenil. No ano
de 2018 estamos acolhendo 68 alunos e alunas de diversas Paróquias da
IECLB, inclusive de áreas missionárias que na grande maioria são filhos e
filhas de agricultores familiares. Para a realização desse trabalho, a ADL
precisa muito do apoio de todas as comunidades da IECLB, pois a grande
parte dos seus alunos e alunas é provenientes de famílias de baixa renda e
que não podem contribuir com um valor suficiente para os gastos. Tais
contribuições não alcançam nem 10% do que se gasta com a formação
deles. A ADL conta com a ajuda de vocês para continuar sendo um sinal e
um instrumento do amor de Deus nas realidades de injustiça e negação da
dignidade humana.
Aproveitamos para agradecer vocês pelo apoio que temos recebidos ao
longo dos anos. Graças a Comunidades e Paróquias da IECLB e o poder
do Espírito Santo é que podemos continuar a ser um sinal do Reino de
Deus no mundo. Pedimos que incluam a ADL em vossas orações. Que
esse agradecimento chegue a todas e todos que nos ajudam, sejam
Ministras, Ministros, Presbíteras, Presbíteros e a todas as pessoas de
nossas comunidades.

18 de abril
Quinta-feira da Paixão

Auxílio para Formação
Teológica

Toda pessoa batizada é chamada a dar o seu testemunho cristão no
mundo, exercendo assim o sacerdócio geral. No entanto, a Comunidade
necessita de pessoas que sejam especialmente preparadas para anunciar
o Evangelho, administrar os sacramentos e despertar a fé. Por isso, a
IECLB zela pela boa formação e preparação de seus futuros ministros e de
suas futuras ministras.
Todas as instâncias da Igreja estão envolvidas com o processo de
formação e são responsáveis por ele, mas a Comunidade tem uma tarefa
especial e diferenciada neste processo, pois no convívio comunitário é que
são despertadas vocações para a atuação ministerial. A Comunidade
motiva, encaminha, acompanha e apoia estudantes durante o seu período
de formação. Através das ofertas a comunidade ampara e dá condições
para que estudantes possam concluir seus estudos.
A IECLB necessita de ministras e ministros bem preparados que possam
divulgar e ensinar o Evangelho com fidelidade nos diferentes contextos da
Igreja no Brasil e no mundo. Cuidar da formação é uma tarefa que envolve

toda a Igreja. Agradecemos as Comunidades pelo apoio à formação
teológica de nossos estudantes e recomendamos as ofertas deste
domingo.

28 de abril
2º Domingo da Páscoa

Apoio à Missão entre e com
Povos Indígenas

Em 2018, COMIN foi incorporado a FLD-Fundação Luterana de Diaconia,
passando a ter nova razão social: FLD-Comin. A identidade missionária do
Comin é fortalecida pela identidade diaconal, buscando transformar, junto
com povos indígenas, uma realidade tão necessitada de apoios, justiça e
direitos.
E essa transformação é possível, pois comunidades e sínodos ofertam,
com solidário engajamento, para que ações de direitos humanos,
sustentabilidade socioambiental e diálogo intercultural e inter-religioso,
sejam realizadas nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, pelo que queremos agradecer.
Através de um vídeo, a ser disponibilizado na semana que antecede o
domingo da oferta, e deste texto, queremos motivar para que apoiem,
também com orações e com divulgação de informações, a busca por
justiça e pelo reconhecimento de que vivemos em um país multiétnico e
pluricultural. A diversidade é uma característica do Brasil e nós precisamos
nos dar conta dela. Deus criou a diversidade e viu que era boa!
Através de ações nas áreas de educação, saúde, geração de renda e
autonomia dos povos indígenas, você divulgará a Boa Nova no cotidiano
destes brasileiros e destas brasileiras.

12 de maio
4° Domingo da
Páscoa/Dia das Mães

Casa Matriz de Diaconisas:
Vocação, Acolhimento,
Cuidado

A Irmandade Evangélica Luterana da Casa Matriz de Diaconisas tem como
missão manter-se fiel ao chamado e legado histórico de testemunhar o
amor incondicional de Deus às pessoas. Com vistas às doações das
comunidades queremos reafirmar nosso compromisso com as causas
diaconais que transformam vidas. A Casa Matriz acolhe as comunhões
diaconais da IECLB, sendo também um espaço de encontro para vivenciar
espiritualidade, despertar vocações para o Ministério Diaconal, capacitar
lideranças e fortalecer a inserção pública da diaconia. Reconhecemo-nos
como uma comunidade missionária que atua além de seus muros
institucionais e eclesiais. Somos gratas a cada pessoa que, ao longo dos
anos, tem contribuído com suas ofertas para que possamos continuar em
nossa missão.

26 de maio
6° Domingo da Páscoa

Projeto de Missão no Sínodo da
Amazônia

O Sínodo da Amazônia é um dos 18 Sínodos da IECLB. Geograficamente,
é o Sínodo que tem a maior distância entre sua sede e a sede da IECLB.
Mas a compreensão e a fé que há entre os membros desta Igreja reduz a
distância e nos aproxima de cada uma das comunidades da IECLB. O
Sínodo da Amazônia agradece pelas orações e pelas ofertas que tem
recebido ao longo de sua história que, no próximo ano, completará 50 anos
de presença luterana. O Sínodo abrange os estados do Acre, Roraima,
Amazonas, Rondônia e parte do Noroeste do Mato Grosso. Dezoito
Ministros e Ministras e muitas lideranças conduzem este rebanho que se
encontra em 70 Comunidades e 38 Pontos de Pregação. Para desenvolver
ainda melhor a sua missão, o Sínodo da Amazônia passa por um momento
de estudo tendo em vista a sua reestruturação e planejamento de ação
missionária. A sua oferta e contribuição vão ajudar para que o Evangelho
continue sendo anunciado e vivido numa grande extensão geográfica deste
imenso país.

09 de junho
Domingo de Pentecostes

Fundo de Missão no País P.
Homero Severo Pinto

O Fundo de Missão no País Pastor Homero Severo Pinto tem viabilizado
atividades da IECLB na área da missão, dentre as quais destacamos ações
voltadas ao Planejamento Missionário em todos os âmbitos da igreja. O
Plano de Ação Missionária da IECLB oferece uma proposta de roteiro para
qualificar a ação missionária. Adaptações na proposta de roteiro para o
planejamento foram feitas, acolhendo sugestões que vieram das
comunidades. Junto com a proposta de Roteiro para o Planejamento
Missionário, lançada no XXX Concílio da Igreja, em outubro de 2016,
iniciou-se um processo de apoio e capacitação de lideranças com vistas a
qualificar o planejamento das ações missionárias. Os recursos do Fundo
de Missão no País Pastor Homero Severo Pinto servem para apoiar e
motivar seminários sobre o Planejamento Missionário em parceria com os
Sínodos. Realizar o planejamento é sinal de compromisso com a Missão
de Deus. Por isso, quando ofertamos neste dia, contribuímos para que a
nossa igreja continue “cuidando da missão” com base na Graça de Deus.
O desafio da igreja, da qual fazemos parte, é inserir-se na missão divina e
dispor-se a ser instrumento do agir de Deus!
Oremos: Bondoso Deus, doador da vida, que as ofertas deste dia sirvam
ao propósito missionário de toda a IECLB. Contagia-nos com a paixão pela
tua missão, através da força do evangelho. Que teu Santo Espírito motive,
oriente e anime nossas comunidades nas suas ações missionárias e no

seu grande desafio em ser uma igreja mais atrativa, inclusiva e missionária.
Amém.

23 de junho
2º Domingo após
Pentecostes

Projeto de Missão no Sínodo
Brasil Central

“Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem
mais amor e a fazerem o bem”. Hb 10.24
A Oferta Nacional, expressão de solidariedade e de amor, possibilita ao
Sínodo Brasil Central levar adiante ações de missão e fortalecimento das
suas pequenas comunidades.
A pergunta sobre como fortalecer as Comunidades para que tenham
garantida a sua sustentabilidade e como otimizar seus recursos
acompanha o processo de planejamento e monitoramento do Sínodo
desde 2012. A Oferta Nacional possibilitou investimento no
desenvolvimento de comunidades no norte do Tocantins e Sul do Pará,
deu suporte para o trabalho na Comunidade de Bom Jesus – PI, entre
outros projetos a nível Sinodal. Para o fortalecimento das comunidades,
além do acompanhamento pastoral, é importante o fortalecimento das
lideranças e capacitação de novas. Por isso, conseguimos oferecer
seminários e encontros.
Com poucos recursos financeiros e humanos nossas comunidades não
possuem espaço para o exercício de tentativa e erro em ações. O
planejamento é fundamental, pois possibilita ações assertivas com
melhores resultados. Parte da Oferta foi utilizada para assessoria às
comunidades na realização de seus planejamentos.
Por essas ações e resultados somos gratos a todas as pessoas que
generosamente ofertaram para o Sínodo Brasil Central. Desejamos receber
sua generosa oferta de gratidão e alegria nesse ano de 2019 para
continuarmos investindo no despertar e capacitar de novas lideranças, no
acompanhamento dos planejamentos, no socorro às comunidades e apoio
a ações missionárias de crescimento. Com o pensamento, orações e ajuda
de vocês as pequenas comunidades da IECLB, nessa imensa diáspora
chamada Brasil Central, continuarão levando a boa nova de Jesus Cristo.

14 de julho
5º Domingo após Pentecostes

Fundo para Trabalho
com Jovens

O compromisso da Juventude Evangélica é ser instrumento da Graça de
Deus testemunhando sua fé cristã, promovendo a paz, a justiça e o amor
na sociedade brasileira e no mundo. A Juventude Evangélica acredita que

a caminhada é fortalecida quando pessoas se agregam à rede de sonhos e
perspectivas construída pela e com a juventude.
A oferta de gratidão do culto de hoje possibilita a articulação e o
desenvolvimento de atividades com grupos de jovens na IECLB, os
trabalhos do Conselho Nacional da Juventude Evangélica (CONAJE), a
preparação do Congresso Nacional (CONGRENAJE), a capacitação e
formação de lideranças, a elaboração de materiais, os diversos encontros e
intercâmbios. Motivamos vocês a ofertarem, valorizando e estimulando o
trabalho com jovens na IECLB. Agradecemos pela oferta do dia de hoje.

04 de agosto
8º Domingo após Pentecostes

Missão no Sínodo
Mato Grosso

A oferta dos cultos deste final de semana em todas as comunidades da
IECLB está destinada à Missão no Sínodo Mato Grosso. Antes de tudo,
agradecemos pela oferta realizada em 2018. Ela foi muito importante.
Comunidade cristã é comunidade agradecida. Ela se alimenta daquilo que
Deus fez e faz por ela em Jesus Cristo. Em tudo dai graças, ensina o
apóstolo Paulo. Sentimo-nos carregados pelo conjunto da IECLB em
diversos aspectos, no passado e no presente. A esse gesto queremos
corresponder com alegria e dedicação.
A maioria das comunidades do Sínodo MT já consegue caminhar com as
próprias pernas, dando conta dos seus orçamentos. Outras, como a
Paróquia Transamazônica, as comunidades de Santarém e de Vila Rica,
ainda precisam de ajuda. A sua oferta neste culto é essencial para essas
comunidades, permitindo a comunhão, a pregação do Evangelho e o
testemunho missionário. Agradecemos de antemão pela sua generosidade.

25 de agosto
11º Domingo após
Pentecostes

Trabalho de Inclusão e
Acessibilidade – Pessoas com
Deficiência

As ofertas de hoje se destinam a dar continuidade ao trabalho voltado à
inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência nas comunidades
da IECLB.
O trabalho tem por objetivo proporcionar aos Sínodos, Paróquias e
Comunidades a oportunidade de realizar seminários, cursos e oficinas
sobre temas relacionados à inclusão, deficiência e acessibilidade. Além
disso, as ofertas auxiliam na elaboração de materiais, cartilhas, vídeos,
etc., que têm sido divulgados através de diversos formatos e tecnologias
acessíveis. Agradecemos a cada pessoa que coloca seu dom, seu tempo e
sua oferta para a continuidade deste trabalho. Queremos ser igreja cada
vez mais acessível e inclusiva, onde todas as pessoas tenham um lugar.

1° de setembro
12º Domingo após
Pentecostes

Missão com Literatura
Evangelística

“Vai e fala! Ide, fazei discípulos de todas as nações! Sede minhas
testemunhas até os confins da terra!”
Irmãos e irmãs. Há muitas formas de cumprir este mandato de Cristo. Uma
delas é a missão com folhetos evangelísticos da IECLB, onde damos
testemunho da nossa fé através da publicação e distribuição, de mão em
mão, da Palavra impressa. Através desta ação missionária, todas as
pessoas podem participar, pois é só distribuir nossos folhetos
evangelísticos como um gesto de amor ao próximo.
Desde 1987, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil – IECLB,
quando criou a Missão com Literatura Evangelística, tem se esforçado em
levar gotas do amor de Deus ao coração das pessoas. Anualmente são
distribuídos em torno de 400 mil folhetos, na saída das igrejas, hospitais,
presídios, escolas, asilos, visitas, aniversariantes, retiros, cultos...
E para sustentar este trabalho, somos carregados em oração, muitas
pessoas encomendam e distribuem estes folhetos e, de forma especial,
recebemos uma oferta nacional da IECLB, pelo qual queremos hoje
agradecer aos doadores que investem nesta tarefa missionária da nossa
Igreja. Obrigado por cada oferta dedicada a este trabalho. Que Deus vos
abençoe e guarde na fé em Cristo e no amor ao próximo.

22 de setembro
15º Domingo após
Pentecostes

Trabalho com Mulheres e
Coordenação de Gênero

As ofertas deste culto são destinadas ao fortalecimento do trabalho com
mulheres e ao trabalho relacionado a gênero, gerações e etnias. Com os
recursos dessa oferta, apoiamos a realização de projetos que visam à
formação, articulação e protagonismo das mulheres nos diferentes espaços
e contextos da igreja, como a Assembleia e o Encontro Nacional da OASE,
Seminários sinodais e Inter paroquiais da OASE, Encontro Inter sinodal da
PPL Mulheres e atividades do Fórum de Reflexão da Mulher Luterana.
Com vistas à promoção de relações justas entre todas as pessoas, a
Coordenação de Gênero, Gerações e Etnias também acompanha e dialoga
com os setores da IECLB que trabalham com homens (LELUT), casais,
jovens e imigrantes. Faz parte desse acompanhamento, reunir e
disponibilizar materiais de estudo, promover reflexão e prestar assessoria
aos Sínodos e Paróquias sobre assuntos relacionados à justiça de gênero

e à sensibilização para a superação da violência doméstica e contra a
mulher.
Jesus Cristo diz: “Eu vim para que tenham vida em abundância” (João
10.10). Que Deus abençoe essas dádivas e todo o trabalho que elas irão
proporcionar para que cada gesto, palavra ou ação se tornem sinal visível
do nosso compromisso com a vida digna e abundante que Deus nos dá.

13 de outubro
18º Domingo após
Pentecostes

Programa de Acompanhamento a
Candidatas e Candidatos ao PPHM

Após a conclusão do estudo de Teologia em um dos centros de formação
conveniados com a IECLB, as pessoas inscrevem-se para realizar o
Período Prático de Habilitação ao Ministério. Após a inscrição, elas
participam de avaliação realizada pela comissão de exame da IECLB. Uma
vez aprovadas, são designadas para a realização do Período Prático numa
das Comunidades ou Paróquias da IECLB. Durante o período, que tem a
duração de 17 meses, candidatos e candidatas são acompanhados pela
mentoria de um ministro ou ministra ordenada.
Além da inserção prática na Comunidade as pessoas candidatas também
participam de seminários e encontros organizados pela Secretaria da
Habilitação ao Ministério. Também mentores e mentoras participam de
capacitação que servirá de apoio para o exercício mais qualificado da
mentoria durante o PPHM.
O Período Prático é mais que um período de transição ou de passagem da
vida de estudante para a vida ministerial. É o período em que a Igreja
conhece, avalia e confirma o chamado de seus ministros e ministras. É o
período em que candidatos e candidatas têm a oportunidade de crescer no
seu propósito de servir a Deus por intermédio da IECLB.
A oferta deste culto será investida no auxílio a comunidades que não têm
condições de assumir a subsistência de candidatos e candidatas e na
qualificação de mentores e mentoras. Agradecemos as dádivas e rogamos
a Deus que derrame suas bênçãos sobre a vida desta comunidade.

31 de outubro
Dia da Reforma

Fundo para Educação
Cristã Contínua

Uma das importantes tarefas da Igreja é a educação cristã. Através dela, a
igreja capacita para o exercício do sacerdócio geral de todas as pessoas
que creem. Esta tarefa está ligada ao Batismo e tem como base a ordem
de Jesus Cristo de fazer discípulos e discípulas, de batizar e de ensinar
(Mateus 28.18-20).

Em parceria com os sínodos e o Conselho Nacional de Educação Cristã
Contínua, a Coordenação de Educação Cristã da Secretaria da Ação
Comunitária articula o planejamento e a execução das ações de educação
cristã.
Em 2018, as Ofertas Nacionais para a ECC possibilitaram a realização de
encontros de formação, tais como os Seminários Comunidades Criativas. A
demanda tem crescido a cada novo ano e, desde o seu início em 2015, já
foi possível atingirmos mais de 1000 lideranças que trabalham com os
diferentes grupos das comunidades.
As ofertas possibilitam também a articulação da Educação Cristã Contínua
em âmbito nacional, através do Conselho Nacional de Educação Crista
Contínua (CONECC). Outra grande contribuição das ofertas está na área
de elaboração de materiais como, por exemplo, o material para jovens
Palavr@ção, a revista O Amigo das Crianças e literatura cristã para
crianças contempladas no Programa Missão Criança. Deus abençoe as
dádivas e as pessoas doadoras, bem como o fruto do trabalho realizado.

17 de novembro
23º Domingo após
Pentecostes

Fundo para Promoção do
Ecumenismo

A IECLB é uma Igreja ecumênica. Ser ecumênico é assumir que vivemos
numa casa comum, a casa de todas as pessoas. Conviver na casa comum
e testemunhar o amor de Deus por sua Criação é algo que também se
torna visível. Por parte da IECLB, isto ocorre quando nossas comunidades
se encontram com comunidades de outras Igrejas para celebrar em
conjunto, para agir em conjunto diante de uma calamidade ou em apoio a
um projeto diaconal. O nosso compromisso ecumênico também se
concretiza pela participação em comissões de diálogo com outras igrejas e
na participação em organizações ecumênicas nacionais, como o Conselho
Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC).
Em nível internacional, a IECLB participa do Conselho Mundial de Igrejas e
da Federação Luterana Mundial. Mantemos parcerias com Igrejas na
Alemanha, Suécia, Noruega, Estados Unidos, Japão, Moçambique, Angola,
Argentina, Chile e América Central.
Para atender as contribuições regulares a algumas dessas parcerias; para
enviar representantes em eventos; em alguns casos, para o envio de
literatura e para apoiar o desenvolvimento de diversas ações ecumênicas é
que se destinam os recursos desta oferta nacional, pela qual agradecemos.

1° de dezembro
1º Domingo de Advento

Apoio a Comunidades
Necessitadas e Novas – OGA

O 1º Domingo de Advento é o domingo da Obra Gustavo Adolfo/OGA! Isso
já se tornou uma tradição na IECLB: As ofertas nos cultos no 1º Domingo
de Advento se destinam para o trabalho da OGA junto a comunidades em
necessidade.
A OGA é uma obra de muitas mãos, porque com as ofertas que vêm de
muitas mãos, a OGA consegue ajudar as comunidades que precisam de
apoio para a construção de sua igreja, de seu centro comunitário ou para o
trabalho educacional, diaconal e missionário.
A OGA só consegue prestar essa ajuda, porque ela recebe ajuda. E as
ofertas no culto de hoje são uma forma de agradecer a Deus por tudo o
que Dele recebemos, contribuindo com a OGA para que ela possa
continuar a prestar essa ajuda.
Desde já agradecemos por esta oferta e pelas múltiplas doações em favor
da OGA ao longo dos anos. Doações e ofertas feitas nas comunidades é
um verdadeiro mutirão de solidariedade.

08 de dezembro
2º Domingo de Advento

Fundo para Divulgação da
Bíblia e Publicações

Reconhecemos a Bíblia como fonte e norma de fé para as pessoas e para
a Igreja. Incentivamos a leitura pessoal da Bíblia, também em família, nos
lares, nos grupos de estudos bíblicos e em outras atividades comunitárias.
Junto com a Bíblia, necessitamos de outras publicações que nos capacitem
para o testemunho evangélico-luterano em nossos dias.
Hoje destinamos nossas ofertas para a divulgação da Bíblia e outras
publicações. Ler a Bíblia e conhecer suas histórias e personagens
enriquece nossa vida de fé e nos incentiva a viver a Boa Nova do
Evangelho em nosso cotidiano.
A sua oferta no culto de hoje irá ajudar para que mais comunidades
possam acessar o Fundo de Bíblias da IECLB que, mediante critérios e
parecer dos Sínodos, distribui Bíblias gratuitamente. Além disso, a oferta
ajuda na publicação de cadernos, livros e outros materiais da nossa Igreja.
Agradecemos antecipadamente pela sua oferta de gratidão.

22 de dezembro
4º Domingo de
Advento

Programa de Acompanhamento a
Estudantes Teologia

O Programa de Acompanhamento a Estudantes de Teologia oferece
atividades que contribuem no desenvolvimento pessoal e espiritual de cada
estudante, visando sua qualificação para a futura atuação ministerial. Os
recursos desta oferta são destinados exclusivamente para a realização de
atividades de acompanhamento e apoio aos e às estudantes de teologia,
entre elas, a mentoria espiritual, avaliações e entrevistas psicológicas,
retiros e seminários.
Registramos depoimentos bonitos e significativos por parte de estudantes,
dos quais destacamos o que segue:
“Gostaria muito de agradecer pela oportunidade que vocês dão às futuras
ministras e ministros da IECLB de receberem acompanhamento de uma
pessoa que pode ajudar nas dificuldades e compartilhar das alegrias que
passamos por esta fase dos estudos e da vida! Além disso, gostaria de
parabenizar e agradecer por todo o Programa de Acompanhamento, por
proporcionar experiências importantes para a formação, como os retiros de
estudantes e os retiros de espiritualidade”.
Incentivamos o apoio à formação teológica de futuros ministros e futuras
ministras através desta oferta. Desde já agradecemos pela contribuição
provinda de cada ofertante.

29 de dezembro
1° Domingo após o Natal

Fundo para Trabalho com
Música e Liturgia

Igreja é gente que se reúne por causa da mesma fé.
No culto, Deus nos dá a sua Palavra de orientação, perdão, ânimo.
Nós respondemos a Deus cantando, orando, gesticulando, ouvindo,
confessando.
Partilhamos a Ceia e batizamos. Tudo isso é liturgia!
Podemos fazer tudo isto em conjunto porque somos um só corpo,
vivemos por uma só fé, um só batismo e um só Espírito.
Os trabalhos com Liturgia e Música na IECLB ajudam a manter a
harmonia desse corpo que se reúne em culto.
As ofertas de hoje são destinadas para estas áreas de trabalho.
Agradecemos por todo apoio recebido
até
aqui
e, com
humildade, pedimos que continuem a colaborar com a manutenção
deste trabalho na igreja.
Soli Deo Gloria! Somente a Deus glória!

P. Dr. Mauro B. de Souza
Secretário da Ação Comunitária
Secretaria Geral da IECLB
Porto Alegre, RS, 13 setembro de 2018.

