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TEMA DA IECLB 2021: Viver o Batismo: dons a serviço.
LEMA BÍBLICO: “Eis que fa o novas todas as coisas” (Apocalipse 21.5).

ORAÇÃO
Deus de amor, somos parte
de tua Igreja que, através da
ação do Espírito Santo, criaste
e impulsionas. A partir do
Batismo, como pessoa cristã,
inserida
na
comunidade,
recebemos teu chamado a ser
seguidora de Cristo. Graças
que,
no
Batismo,
nos
vocacionas a uma vida com
sentido. Graças que nos
presenteias com dons através
do Espírito Santo para viver o
batismo. Graças pelos diferentes dons que deste a cada uma e cada um
de nós e a possibilidade de nos completarmos mutuamente, reconhecendo
a importância de cada dom na tua missão e na edificação da comunidade.
Pedimos, Senhor, que nos capacites a reconhecer os dons com os
quais nos presenteias e a acolhê-los com alegria, colocando-os a serviço
da missão. Intercedemos por tua Igreja, ministras, ministros, lideranças e
membros para que, comprometidos com sua vocação, sirvam com seus
dons, impulsionando comunidades vivas e missionárias. Suplicamos que
teu Espírito Santo toque o coração de todas as autoridades, capacitandoas e orientando-as para o cumprimento digno e correto das suas funções.
Intercedemos, Deus de amor, pelas pessoas enfermas, tu as conheces,
sabes seus nomes, que tuas mãos de cuidado e restabelecimento estejam
junto delas, bem como fortalecendo seus familiares. Pedimos que ampares
e cuides das pessoas da área da saúde e por aquelas que trabalham em
hospitais, unidades e postos de saúde. Abraça as pessoas enlutadas,
Senhor, com a força da ressurreição, consolando-as com tua presença
restauradora. Amém.

MENSAGEM DA XXIV ASSEMBLEIA
SINODAL -15 E 16 DE MAIO DE 2021
Em sua XXIV Assembleia Sinodal Ordinária do Sínodo Sudeste,
reunimo-nos no dia 15 de Maio de 2021, em ambiente virtual, via
plataforma Google Meet sob o Tema do Ano: Viver o Batismo – Dons a
serviço. Essa forma inédita de realização da Assembleia deu -se em
decorrência do respeito à vida diante da Pandemia de Coronavírus.

Embora esse momento de crise pudesse nos paralisar, constatamos a partir de múltiplas reflexões e
falas, que temos uma impressionante capacidade de nos reinventar como Comunidades de Jesus Cristo
em diáspora urbana. Passamos por momentos difíceis, dificuldades financeiras, esgotamento emocional e
mental, tristezas por perdas, e ainda assim continuamos atuantes, servindo a partir dos nossos dons, especialmente no âmbito da Diaconia.
Todas e todos participaram: mulheres, homens, crianças, jovens. Tentamos acolher a riqueza e a diversidade presentes em nossas Comunidades e testemunhamos avanços bonitos que fortaleceram o conjunto. Sabemos por onde seguir, porque temos o Evangelho como esperança e direção para o agir na Missão de Deus.
Recebemos o convite para darmos as mãos na esperança de chegarmos bem a um próximo momento
do ser Igreja. Sentimos o Deus Conosco em tempo de Pandemia, consolando, motivando, criando sinergia
e alimentando a espiritualidade.
Percebemos alguns desafios quanto ao futuro da Igreja. Há inúmeras possibilidades: encontros presenciais mais transformadores; formação na evangelização, diaconia e comunicação virtual; articulação e efetivação de um modelo híbrido de interação (virtual e presencial); mais abertura para o protagonismo da
juventude evangélica; espiritualidade mais dinâmica e profunda.

Centro
Social
- Feijoada
CSHH
Reforçamos o cuidado com a vida como critério
central nas
nossas
ações na família,
na Igreja e sociedade. Com coragem e ousadia missionária não ficaremos paradas e parados. Caminharemos em conjunto
pelo objetivo comum da fé, da esperança, do acolhimento, a fim de que ninguém fique de fora desse caminho.
Temos nas palavras de Jesus nossa motivação: “lembrem-se disto: eu estou com vocês todos os dias,
até o fim dos tempos” (Mateus 28.20).
Delegadas e delegados da XXIV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo Sudeste.

Em tempo: No Link abaixo, ou no canal do Sínodo no Youtube, é possível assistir o Culto realizado
no dia 16, de encerramento da Assembleia: https://www.luteranos.com.br/textos/sudeste/culto-7-domingo
-da-pascoa-encerramento-da-xxiv-assembleia-sinodal-16-05-2021-as-09h30
Formação cristã continuada
E saiba tudo sobre a IECLB através do Portal Luteranos: https://www.luteranos.com.br

CULTOS PELA INTERNET
Aulas de alemão
Para todos os domingos as Paróquias da União Paroquial de São
Paulo estão disponibilizando Cultos virtuais, para serem acompanhados
no celular, computador ou TV, via Youtube:
*Orações diárias e Cultos: https://bit.ly/3kHN93a
Congresso nacional de jovens
*Salmos, hinos, mensagens, Cultos para crianças:
https://bit.ly/32SnVJw

FALECIMENTO
*09/05/2021 - JOSÉ LABUKAS, aos 84 anos de idade.

Casamentos e sepultamentos em junho

As Sagradas Escrituras dizem: “Se um membro sofre, todos sofrem com
ele; e, se um deles é honrado, com ele todos se regozijam” (1ª Coríntios 12.
26).
Fiéis a esse preceito apostólico, lembramo-nos das pessoas que faleceram
e colocamo-nos ao lado das pessoas que sofrem com a perda de seus familiares.

