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MEDITAÇÃO
Palavra Pastoral – Educar para a paz!
“Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra.” (Lucas 6.29a)
Deus dialoga. Desde o princípio da criação o faz com suas criaturas. Os testemunhos bíblicos são muitos (Êxodo
3.1-4, 17; Gênesis 2; Gênesis 12.1ss, etc). Mesmo quando irado e ao aplicar o castigo em Adão e Eva (na
humanidade) Ele o fez dialogando (Gênesis 3.14ss) – em palavras, literalmente. Acrescente-se ainda as muitas
vezes que os profetas, Jesus e os discípulos “dialogam” por meio de sinais (João 5.1ss; Lucas 5.1ss).
Observo, entretanto, que o mal também “dialoga”. Com objetivos diferentes naturalmente. Veja a passagem de
Gênesis 3. A sagaz serpente, com habilidade nas palavras, conduz a humanidade para o mal. É um diálogo
persuasivo que afasta Adão e Eva do caminho de Deus. Eles não resistiram. De orelha em orelha, de influência
em influência, de persuasão em persuasão, silenciosamente e de forma dialogada, o mal se estabelece entre as
pessoas – e através de pessoas queridas e amigas.
Não podemos esquecer que Adão e Eva também são movidos por interesse: conhecer o bem e o mal assim como
Deus (Gênesis 3.5). Esta ambição abre seus ouvidos para a fofoquinha da serpente e é uma verdadeira armadilha
que os torna presa fácil do mal.
Passados mais de 4 mil anos ainda lidamos com o mesmo “roteiro” do mal. Pessoas tornam-se maldosas por
serem influenciadas por pessoas maldosas. Aroldo Rodrigues (Psicologia social para principiantes, 2002, p.128ss)
diz até que são “ensinadas”. Exemplifica este ensino com a forma pela qual pais e mães educam seus filhos e
filhas. Crianças fazem chorinhos e revelam agressividades. Mas se uma criança consegue tudo o que quer
quando manifesta um comportamento agressivo, é provável que repita o comportamento agressivo muito mais
vezes do que a criança que foi orientada corretamente quando apresentou tal comportamento. As primeiras
manifestações agressivas são toleradas (ou não) em casa pelo pai e pela mãe. (Por favor, não controle a
agressividade das crianças com agressividade de adulto). Ou ainda: crianças submetidas a cenas de violência (em
casa, na TV, na rua) tendem a criar uma maior insensibilidade a atos de violência cotidiana. Esta insensibilidade
gera indiferença com a dor da outra pessoa e inibe a ação do bem.
Há em nossa sociedade muita informação circulando de ouvido em ouvido, de celular em celular, de consciência
em consciência chamada de fake News. Notícias que parecem verdade mas não são. E, por incrível que pareça,
moldam o jeito de ser, pensar e agir das pessoas. As “serpentes” ainda hoje falam e
desviam do caminho do bem.
Se o mal pode ser “aprendido por influência de alguém”, o bem também pode. A principal
estratégia de aprendizado do bem é não alimentar a espiral do ódio. Conflitos tendem a
seguir uma espiral de crescimento no comportamento agressivo: uma agressão que é
devolvida com outra agressão que merece uma nova resposta agressiva e assim por diante.
Você conhece casos assim? Esta espiral violenta é superada quando as partes param de

competir e decidem-se pela solidariedade. A criação de uma “atmosfera cooperativa” e a “educação para a paz e
harmonia entre as pessoas” aparecem como fontes de redução do comportamento agressivo (Aroldo Rodrigues).
Será este o significado de oferecer a outra face? (Lucas 6.29).
Não permita que o diabo, pessoas mal intencionadas, fake news, injustiças, ... sussurrem orientações nos teus
ouvidos, siga a orientação de Cristo: não passe adiante a mentira (fake news), interrompa a circular do mal e não
reaja, fomente a paz e a cooperação entre as pessoas. Isto é interromper o reino do mal.
Abençoada semana.
Pastor Sinodal Marcos Jair Ebeling

ORAÇÕES DIÁRIAS PUBLICADAS NO PORTAL LUTERANOS
Ministros e Ministras no Sínodo Sudeste – IECLB

Veja no Portal>>>

LEMA BÍBLICO DA SEMANA

7 FEVEREIRO / 5º DOMINGO APÓS EPIFANIA
Liturgia:
Prédica: Isaías 40.21-31;
Leitura bíblica: Salmo 147.1-11,20c * 1 Coríntios 9.16-23 * Marcos 1.29-39
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 43)
LEMA DA SEMANA
Jesus Cristo diz: Eu sou a luz do mundo; quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da
vida. (João 8.12)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
7 FEVEREIRO / 5º DOMINGO APÓS EPIFANIA
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pela IECLB para o Fundo para Trabalho com Música e
Liturgia: Oferta Nacional.

Até aqui nos trouxe Deus
Quando a esperança enfraquece, entramos em crise, ou a fé esmorece, onde buscamos conforto?
Em 2020, quase tudo parou. Também as portas dos templos se fecharam, a música comunitária silenciou, mas o
culto continuou através de um novo espaço. Deus nos falou de diferentes formas!
O culto é o coração da vida comunitária! Nele, Deus nos vivifica e nos revigora, e ele sempre está com seu povo!
Tudo que vem de Deus serve para nos despertar à gratidão e a ofertar conforme o coração.
Oferte hoje para o Fundo para o Trabalho com Música e Liturgia na IECLB.

VEM AÍ...



06/02, Presbitério Paróquia Norte do Rio de Janeiro



09/02, Conf. Ministerial Núcleo Rio de Janeiro



10/02, Encontro Formação Equipes Acompanhamento a PPHM no Sínodo



17/02, Quarta Feira de Cinzas (início da Quaresma)



17/02, culto de lançamento da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021



21 e 28/02, cultos de ordenação ao ministério na IECLB



23/02, Conf. Ministerial Plena



24/02, Diretoria do Conselho Sinodal



27/02, Conselho Sinodal da Juventude

Espiritualidade diária no isolamento social: aprendemos que temos uma riqueza a nosso dispor de forma
virtual. O Sínodo Sudeste publica suas informações pelos canais:
a) Youtube: Inscreva-se no canal.
b) no portal Luteranos: Acesse o Portal Luteranos clicando aqui!

ANIVERSÁRIOS

2 Coríntios 1.5 – Assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio
dele, participamos da sua grande ajuda.
07/02 - Clarice K. Gerber
08/02 - P. Wantuil Dettmann

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) Os primeiro encaminhamentos do ano já estão acontecendo. No dia 30 de janeiro lideranças da Paróquia de
Cosmópolis reuniram-se para combinar com o jovem Fabrício (PPHM terminado e a espera de envio para o
primeiro Campo de Atividade) um período de substituição ministerial. Oramos para que o Deus de toda graça
estenda sua mão por sobre as pessoas de fé em Cosmópolis.

b) no dia 03.02 reuniu-se a comissão de comunicação do Sínodo Sudeste para planejamento das atividades do
ano de 2021. Tudo indica que será um ano ainda bastante virtual, mesclado ao presencial, nas atividades de
nossa igreja. Como podemos, da melhor forma possível, manter a fé e testemunhar o nome de Cristo nestas
circunstâncias? Deus da misericórdia, olha por teu povo e cuida dele – esta é a nossa oração.

2. Calendário de Atividades 2021

Está disponível no Portal Luteranos, o calendário de atividades 2021 do Sínodo Sudeste. Nele você encontra o
calendário sinodal de atividades 2021, o plano de perícopes (textos de pregação e leitura bíblica para todos os
domingos do ano), os endereços físicos e virtuais das comunidades e a composição dos grupos de trabalho do
Sínodo. É uma ferramenta e tanto para conhecer um pouco do nosso sínodo. Vai lá e acompanhe.
Acesse o conteúdo no portal>>>

3. Rede de Apoio às vítimas do Coronavírus: o vírus corona gera angustia, medos e traz dúvidas. Precisas de
ajuda? Acione a Rede de Apoio que nosso Sínodo e o Centro Social Heliodor Hesse criaram.
Veja mais>>>

Mas também queres participar como profissional desta rede e oferecer apoio? Faça contato.

4. Oficina de Psicotraumatologia: você conhece e sabe o que é? Eis uma bela oportunidade. O Centro Social
Heliodor Hesse oferece, de forma virtual, oficinas de psicotraumatologia. Acesse o site e confira. Participe.

5. Novos contatos – Paróquia Martin Luther, Rio de Janeiro:

COMUNICANDO...

Notícias das Comunidades e Paróquias do Sínodo Sudeste publicadas no Portal Luteranos Alguns destaques da última Semana:
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Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste
Orações em Tempos de Pandemia
Por que eu existo? - Mateus 4.19 - Pastor Elton Pothin - 04 de fevereiro de 2021
Confie, trabalhe duro e descanse - João 15.5 - Pastora Daiane Bottcher - 02 de fevereiro de 2021
Justiça e transformação social: os sinais do Reino
A Palavra de Deus
Além da Cura - Lucas 17.11-19 - Missionário Felipe Milani - 03 de fevereiro de 2021
A alegria de crer - Atos dos Apóstolos 16.34 - Pastor Astor Albrecht - 01 de fevereiro de 2021
PALAVRA DO PASTOR - FEVEREIRO DE 2021
Justiça e transformação social: os sinais do Reino
Aumente a nossa fé...
A mão visível do bem
Deus ama a quem dá com alegria
Protegendo a sua Igreja - Efésios 4.3 - Pastora Argéli Karsburg - 30 de janeiro de 2021
A mão visível do bem
Louvor e gratidão a Deus
Jesus, o que você quer conosco? Culto 31/01/21 Paróquia Bom Samaritano Ipanema, Rio de
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Comunhão em Cristo Jesus - Gálatas 3.28 - Pastor Marcos Jair Ebeling - 29 de janeiro de 2021
Falecimento da Pastora Edna Moga
Novo horário da Secretaria Paroquial
Calendário Digital 2021 - Paróquia do ABCD, Santo André/SP - 01/01/2021
Falecimento de Guilherme Reichwald - Paróquia Norte do Rio de Janeiro
A mão visível do bem
Eternidade
Culto - 4º Domingo após Epifania - Paróquia Leste - Ferraz de Vasconcelos/SP - 31/01/2021
Só Tu podes ouvir meu clamor - Salmo 116 - PPHMista Jéssica Lais Kriese Duffeck - 28 de
A solidão é inerente ao ser humano e ela pode ser produtiva, bem aproveitada, reveladora
A bondade de Deus é incondicional
Liberdade: você a vive? - 2 Coríntios 3.17 - Pastora Mara Parlow - 27 de janeiro de 2021
A solidão é inerente ao ser humano e ela pode ser produtiva, bem aproveitada, reveladora
Sabedoria de Deus
Com alegria nas dificuldades - 1 Tessalonicenses 5.16-18 - Pastor Tiago Sacht Jaske - 26 de
A (minha) misericórdia dura para sempre
Transformação no mundo
O coração fortalecido pela graça de Deus - Hebreus 13.9 - Pastor Rolf Rieck - 25 de janeiro de
Uma virtude a ser cultivada
Deus disciplina
Alerta contra a selvageria fratricida na Igreja
Queixa contra Deus?
Continue - 2 Timóteo 1.13 - Pastor Natanael da Silva - 23 de janeiro de 2021
Sou culpado
Deus quer o bem do ser humano
Culto de Confirmação - Culto 24/01/2021 Paróquia Bom Samaritano Rio de Janeiro/RJ
Mudar de opinião - Êxodo 32.14 - Pastora Argéli Karsburg - 22 de janeiro de 2021
Divididos e raivosos?
Em Jesus, Deus age em nós
Culto - 3º Domingo após Epifania - Comunidade Nipo-Brasileira - São Paulo/SP - 24/01/2021
No novo ano, ser amigo(a) que guia - Mateus 28.20 - Pastor Marcos Ebeling - 21 de janeiro de
Sabedoria - Provérbios 9.1-6 - Pastor Felipi Schütz Bennert - 20 de janeiro de 2021
Divididos e raivosos?
Há liberdade no Espírito
Ouvir e seguir o bom pastor! - João 10.27-28 - Pastor Jonathan Klebber - 19 de janeiro de 2021
Divididos e raivosos?
Chorar
Somos criaturas de Deus! - Romanos 11.36 - PPHMista Jéssica Lais Kriese Duffeck - 18 de
Tempo de recomeçar
Glória a Deus!
Conectados
Alegria do Senhor
O Senhor nos guarda
Ouvir é uma forma de amar. Tire os fones.
Sem prejuízos - Culto 17/01/2021 Paróquia Bom Samaritano Ipanema Rio Janeiro
Cultos em janeiro
O controle de todas as coisas
Adão ou Eva? Eva ou Adão?
Culto - 2º Domingo após Epifania - Comunidade de Santos - Santos/SP - 17/01/2021
Na terra do "se" - Pastor Gerson Acker - 16 de janeiro de 2021
Vacina: um bem comum para o bem comum - Pastor Klaus Dieter Wirth - 14 de janeiro de 2021

14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
13/01/2021
13/01/2021
13/01/2021
12/01/2021
2021
12/01/2021
12/01/2021
11/01/2021
11/01/2021
10/01/2021
2021
09/01/2021
09/01/2021
08/01/2021
08/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
06/01/2021
06/01/2021
06/01/2021
05/01/2021
2021
05/01/2021
05/01/2021
04/01/2021
03/01/2021
03/01/2021
02/01/2021
02/01/2021
02/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021

Entre gostar e amar
Louvor e adoração
Ansiedade - Salmo 46.10 - P. Francisco Santos - 15 de janeiro de 2021
Buscar o que perdi - Lucas 15.4 - Pastor Gerson Acker - 13 de janeiro de 2021
2020: o ano em que vivemos polarizados
Deus é o nosso Pai
A boca fala do que está cheio o coração - Lucas 6.45 - PPHMista Evair Tonn - 12 de janeiro de
2020: o ano em que vivemos polarizados
Promessas de Deus
Sonhos
Deus quer que todos sejam salvos
Construa sabiamente a casa da sua vida! - Mateus 7.24 - Pastor Ernani Ropke - 11 de janeiro de
Levai as cargas uns dos outros - Gálatas 6.2 - Pastor Elton Pothin - 09 de janeiro 2021
Sob a direção do Espírito - Culto 10/01/2021 Paróquia Bom Samaritano Ipanema Rio Janeiro
Oração Diária - Pastor Eldo Kruger - 08 de janeiro de 2021
Culto: Domingo da Epifania - Paróquia de Santo Amaro, Santo Amaro/SP - 10/01/2021
Você tem um Amigo! - João 15.13-15 - Pastora Daiane Berndt Bottcher - 07 de janeiro de 2021
Seja leve
Unidos com Cristo
O que esperar de 2021?
Uma boa Jornada - Gênesis 24.6 - Pastor Astor Albrecht - 06 de janeiro de 2021
Só espinhos?
Felizes!!
O tempo da vida está acelerado - Eclesiastes 3.1 - Pastor Marcos Jair Ebeling - 05 de janeiro de
Acima de tudo, agrade a Deus
Vida abundante
Deixemos que Deus nos afine! - Apocalipse 21.5 - Pa. Aneli Schwarz - 04 de Janeiro de 2020
O significado secreto do dinheiro
Misericórdia
Descansando em Deus em 2021
A Palavra de Deus na vida
O Logos encarnado - Culto 03/01/2021 Paróquia Bom Samaritano Ipanema Rio Janeiro
PALAVRA DO PASTOR -JANEIRO DE 2021
Busque lugares altos
Servindo a Cristo

As edições do Boletim Semanal estão na página do Sínodo Sudeste no portal Luteranos.

TODOS 2021

Você está recebendo este Boletim Semanal por estar cadastrado em nosso Banco de Dados.

