LIGA DE LEIGOS LUTERANOS DO BRASIL
DIRETORIA NACIONAL DA LLLB – Gestão 2017/2019

“Leigos e pastores, junto servindo ao Senhor”

De: Diretoria nacional da LLLB
Para: Leigos e pastores
CIRCULAR 01

Querida Igreja.
Nessa ocasião nos apresentamos e falamos com vocês pela primeira vez através dessa Circular como
diretoria LLLB 2017/2019. Queremos nos colocar à disposição de toda a igreja, e especialmente estar junto
a leigos e pastores com o nosso trabalho como LLLB. Queremos estar indo ao encontro de todos nas
atividades de seus distritos e departamentos.
Convidamos a acompanharem nosso trabalho pelo site da Liga http://www.lllb.org.br e também em
nossa página do Facebook https://www.facebook.com/ligadeleigosluteranos.dobrasil. Sugestões e idéias
são sempre bem-vindas.
Somos sempre agradecidos por tudo o que Deus tem feito através dos homens de nossa igreja,
especialmente com relação ao projeto permanente da LLLB que é a Educação Teológica. Muito os leigos já
têm feito pelo nosso Seminário e pela formação de nossos pastores.
Nessa Circular queremos ressaltar que a FORMAÇÃO TEOLÓGICA continua sendo o projeto da LLLB.
Para tanto temos o desafio de ofertar através dos homens da IELB para alcançarmos os valores a fim de
cumprir com o objetivo. As diretorias anteriores, junto com as Ligas ofertantes, têm honrado com esse
compromisso e queremos seguir assim. Para tanto, a LLLB precisa das ofertas dos homens da Igreja –
reunidos em Ligas e até mesmo dos que não participam de uma Liga mas podem ofertar para o trabalho da
LLLB.
Pedimos aos pastores e leigos que recebem essa Circular que divulguem esse objetivo, levantem
ofertas, e as enviem para a LLLB. Ainda nesse ano precisamos cumprir com o compromisso de duas bolsas
de estudo para o Seminário e não temos o valor para tanto.
Certos de que os homens da IELB podem fazer muito, despedimo-nos, desejando as mais ricas bênçãos
de Deus aos pastores, Ligas e homens da nossa IELB. Orem sempre e trabalhem conosco para sermos
sempre “Braço Forte da Igreja”.
Informamos que a conta para depósito continuará a mesma, CEF Agência 1594 Opção 003 Conta Corrente 3402-7. Solicitamos que ao fizer a sua oferta informe seu nome, liga e valor ofertado para o e-mail
tesouraria@lllb.org.br.

Um fraternal abraço de toda a diretoria da 3LB.

