Dezembro de 2019

INFORMATIVO

Edição nº 10

DA CRUZ

Mas isto ele não fez no Natal. Fez naquela Sexta-Feira
Santa e Páscoa. Quando voluntariamente, depois de o
menino, ter-se tornado homem, se entregou por nós a
morte e morte de Cruz. Assim Deus fez daquele que
lembramos neste tempo de Advento o Salvador de todos
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nós. Conforme expressa o seu nome.
Certamente foi com muita alegria e reflexão que você
Para lembrar isto vivenciamos mais um Advento, tempo
escolheu ou escolherá o nome do seu filho/a. Explicando
de preparo para celebramos aquela manifestação
sempre a razão e significado do nome escolhido.
Ou talvez seja uma homenagem a um familiar querido. Isso amorosa de Deus ao mundo em Belém. Mas o
interessante é que juntamente com aquela lembrança
é bem comum. Maria e José, no entanto, não tiveram essa
opção. Para o Menino de Belém, o próprio Deus escolheu o vem um fato: que estamos todos, na verdade, Vivendo o
nome. E Maria e José reverentemente seguiram a orientação tempo do segundo grande Advento. Vivemos o tempo de
espera de quando ele “há de vir, para julgar os vivos e os
do anjo do Senhor, conforme vemos no versículo
mortos”4. Não mais como menino. Nem mais em
mencionado.
humildade. Mas em poder e glória. Glória do unigênito
Vindo do Senhor, já não caberia discussão. Mas trazer a
consciência o significado do nome Jesus, dado ao Menino de de Deus que venceu a cruz ressuscitando, tornando-se
Belém, faz muito bem. Segundo o anjo o bebê receberia esse nosso Salvador. É este grande Advento esperado, que o já
acontecido nos lembra. Portanto, celebremos com alegria
nome porque ele “salvaria o seu povo dos pecados deles.”
este tempo de lembrança e esperança. Até a manifestação
Expressando já no nome a sua missão entre nós:
do segundo Advento.
Salvar a mim e a você dos pecados cometidos. Trazendo
Abençoado tempo de Advento.
reconciliação com Deus.
Pr. José Daniel Steimetz

“E LHE PORÁS O NOME DE
JESUS”. MATEUS 1.21

TESOURARIA

FAÇA SUA CONTRIBUIÇÃO!!
“Cada um contribua segundo tiver proposto
no coração, não com tristeza ou por
necessidade; porque Deus ama a quem dá
com alegria.” 2 Co 9.7
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As contribuições para a Comunidade da
Cruz podem ser realizadas via:
- Cartão de crédito e débito
- Transferência bancária via BANRISUL
Agência 0075

Conta 06017408.0-5

CNPJ 92.906510/0001-40
Edição 10

ACONTECEU EM NOVEMBRO
AELCA 51 ANOS
Em uma grande confraternização foi
comemorado os 51 anos da AELCA em
Culto Especial e participação
expressiva dos moradores próximos a
entidade e dos membros da Cruz.
Foram momentos de grande alegria
com um trabalho de dedicação e fé em
prol de uma vida mais justa e de uma
missão de levar Cristo para todos.

SERVAS

Dia 14/11/19 as Servas visitaeam São
João de Picada da Cruz.
Confraternização e Estudo Bíblico

JOVENS

Aconteceu no último fim de semana a
ntegração de encerramento entre
ovens e confirmandos. Tivemos um
acantonamento com Gincana sobre o
ivro de Atos, pizza e filme.

Domingo, 24/11 foi realizado bazar.
Obrigada a todos que doaram e a
quem prestigiou o evento

AELCA

Reunião da Liderança da AELCA para
planejamento de 2020 e no mesmo dia foi
a recepção das doações feitas pelo Porto
Alegre Consort pelo uso da igreja para seu
ensaio.

Dia 30/11 as servas tiveram o Sábado
de Encerramento das atividades de
2019.

DA PAZ

Liderança da Comunidade Da Cruz
recebendo reconhecimento por sediar
evento dos jovens DIPA.

COROS

No dia 28/11 o Coro Misto participou da
Celebração Ecumênica de Ação de
Graças na Capela do Hospital São Lucas
da PUC. Pastor Edgar fez uma parte da
mensagem.
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Foi intenso o novembro com os
ensaios para o Festival de Advento
onde participam os Coros da
Comunidade com a batuta do Ábner.
Vem coisa boa por aí.

O Porto Alegre Consort ensaiou na
CELC em novembro “O Messias” de G.
F. Handel. Em agradecimento ao uso do
espaço o grupo doou 12 cestas básicas
para a ação social da CELC.
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a PUCRS no dia 13 de agosto.

ATIVIDADES EM DEZEMBRO
CALENDÁRIO
AÇÃO SOCIAL
3 ações estão em andamento e foram muito
bem acolhidas na Congregação.
Já foram arrecadados todos osbrinquedos
para as crianças da AELCA. Também está
em grande número a arrecadação das
tampinhas e abaixo a cadeira de rodas já em
uso na comunidade.

Programação Intensa
em nossa
Comunidade
durante o mês de
dezembro. Escolha
quais participar e
traga convidados
para compartilhar o
verdadeiro e único
Natal.

OUTROS EVENTOS DE DEZEMBRO

Coro Misto, Masculino e Vocal das Gurias
apresentarão o “Especial de Natal Le Divin
Enfant – O Menino-Deus” em conjunto com
Coro Misto da Congregação Evangélica
Lutererana São Lucas 21.12, 20 horas na CEL
São Lucas e 22.12, 10 horas na CEL da Cruz,
Petrópolis
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No Culto Especial de 86 anos a Banda C irá
participar do louvor.
Coro Misto cantará no Programa de Natal “As
Alegrias do Natal” da Congregação Evangélica
Luterana da Cruz, Bairro Floresta (DIGRA), no
dia 15/12 às 17 horas.
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