Boletim Informativo n º 02/2014
Olá! Com o boletim ECC em Foco você acompanha as novidades da Educação Cristã Contínua na IECLB. Nesta
edição indicamos alguns textos e notícias que você pode conferir na Página da ECC no Portal Luteranos. Lá você
também encontrará outros materiais que podem ajudar no trabalho comunitário. Boa leitura!
08/07/2014

Notícias

EDUCAÇÃO CRISTÃ CONTÍNUA NO SÍNODO PARANAPANEMA
“O Ensinar e o Aprender são constantes em nossa vida”.
No Sínodo Paranapanema a caminhada de Educação Cristã Contínua (ECC)
conta com ações nos diversos grupos de trabalhos e instâncias.
Desde 2008, realizamos a Oficina de Narração de Histórias Bíblicas para
Orientadores/as do Culto Infantil. Neste ano, 2014, já aconteceram duas
destas oficinas, uma em Castro/PR e outra em Araucária/PR.
Leia mais
21/06/2014

ENCONTRO SOBRE EDUCAÇÃO CRISTÃ CONTÍNUA (ECC) – Chapecó, SC
No dia 21 de junho de 2014, nas dependências da Sede Sinodal estiveram reunidos o Conselho de Formação e
Diaconia do Sínodo Uruguai e os Pastores Werner Kiefer e Antonio Carlos
Oliveira, integrantes do Grupo Coordenador da Educação Cristã Contínua
da IECLB.
O encontro é uma iniciativa do Grupo Coordenador em parceria com os
Sínodos.

Leia mais

OUTRAS NOTÍCIAS DA ECC

Acesse outras notícias de ECC em: http://www.luteranos.com.br/conteudo_organizacao_lista/1/1/2661

02/07/2014

Formação

BATISMO COMO FUNDAMENTO PARA A EDUCAÇÃO CRISTÃ CONTÍNUA
O “Plano de Educação Cristã Contínua da IECLB” afirma que “Jesus estabelece a prática do batismo e do ensino
como parte do compromisso de fazer discípulos” (PECC, p. 9). Neste texto, gostaria de explicitar porque falamos
do batismo como fundamento, quando se trata da Educação Cristã Contínua.
Examinemos uma passagem fundamental a respeito do Batismo: Romanos 6.1-11. Aqui o Apóstolo aponta aquilo
a que o batismo nos remete, lhe conferindo a importância que tem e indicando a necessidade da educação na fé.
Leia mais

01/07/2014

A BOCA FALA DO QUE ESTÁ CHEIO O CORAÇÃO

O hino 415, do hinário Hinos do Povo de Deus 2, que cantamos nos nossos cultos, aponta para as tantas
possibilidades do uso das palavras:
Palavra não foi feita para dividir ninguém, palavra é uma ponte onde o amor vai e vem, onde o amor vai e vem.
[...]
As palavras expressam o que há no coração. Como diz o evangelho: “porque a boca fala do que está cheio o
coração”. (Lucas 6.45). Isso significa que com as palavras podemos construir diálogos para beneficiar ou destruir
a vida de alguém. As palavras se parecem com os tijolos. Com elas se constroem sonhos e ideais.
Leia mais
OUTROS TEXTOS DE ECC
Acesse outros textos de ECC em: http://www.luteranos.com.br/conteudo_organizacao_lista/1/2/2661
01/07/2014

Rede de Recursos

CRIANÇAS: PROPOSTA METODOLÓGICA PARA REVISTA O AMIGO DAS CRIANÇAS
Para a edição nº 52 do Amigo das Crianças oferecemos uma proposta metodológica
para você usar na escola ou nos encontros comunitários com as crianças. A edição
aborda, de forma divertida e interativa, a temática da diversidade e das diferenças.
No decorrer de suas páginas, através das histórias bíblicas, atividades interativas e
desafios, a criança vai perceber que as diferenças, quando respeitadas, enriquecem as
relações e a diversidade de dons.
Somos todos e todas diferentes, mas, aos olhos de Deus, somos iguais em valor e
dignidade.
Leia mais
19/03/2014

ADOLESCENTES E JOVENS: PALAVR@ÇÃO ON-LINE

O PALAVR@ÇÃO é um material produzido pela Secretaria de Formação em parceria com a Secretaria da Ação
Comunitária e o CONAJE – Conselho Nacional da Juventude Evangélica da IECLB. O material destina-se às
pessoas que coordenam os trabalhos com grupos de jovens.
Cada estudo está dividido em duas partes, uma teórica (PALAVRA) e outra prática (AÇÃO). Dessa forma, a
reflexão sobre um assunto importante vem conectada a sugestões de atividades práticas para a juventude.

Leia mais

MAIS RECURSOS
Navegue até http://www.luteranos.com.br/organizacao/missao-formacao-educacao-crista e clique na aba MAIS
para acesso a outros recursos.
Estante

DICA DE FILME: A menina que roubava livros

A história retrata a vida de Liesel Meminger, uma jovem menina que se deparou com a realidade da morte desde
muito cedo, pois a sua infância é vivida durante o período da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1943. À noite,
ela tem pesadelos que não a deixam dormir, por isso, muitas delas são gastas com seu pai adotivo, um pintor já
um pouco idoso e de bom coração, que lhe ensina a ler. “A Menina que roubava livros” é uma história de
adversidades e de dificuldades, mas também de esperança e solidariedade.
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,
Teol. Joel Haroldo Baade. Diagramação: Teol. Joel Haroldo Baade.

