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MEDITAÇÃO
Palavra Pastoral: Educar para amar
“Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve
piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocouo sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele.” (Lucas 10.30-34)
Você imaginou os acontecimentos do texto bíblico? Que gesto bonito, humano, sagrado até do samaritano
para com a pessoa machucada.
Você certamente conhece pessoas que são assim, belas e cuidadoras, pessoas
que não medem esforços para ajudar. Mas também já deve ter percebido o
contrário: pessoas que passam de largo, fazem de conta que não enxergam a
necessidade da outra pessoa. Então surge a pergunta: quando as pessoas
ajudam alguém? Quando são altruístas?
A psicologia social se ocupou do tema (veja Rodrigues, Aroldo. Psicologia Social para Principiantes. Vozes :
Petrópolis, 2002, p. 136ss) e concluiu:
- que uma pessoa é mais prontamente ajudada quando está sozinha do que quando na multidão (na
multidão espera-se que “alguém” ofereça a ajuda que todo mundo poderia oferecer – é a razão pela qual as
pessoas vão passando na frente de alguém necessitado nas ruas das cidades e poucas vezes oferecem
ajuda);
- que a oferta de ajuda (ou não) depende muito dos valores pessoais que as pessoas têm;
- que a ajuda se concretiza quando quem pede é considerado “sem culpa” pela dificuldade que enfrenta
(recebe mais facilmente ajuda alguém que tem problemas do coração por nascença do que alguém por
consequência do fumo ou sedentarismo);
- e o argumento mais intrigante, para mim, é a “desculpa”: quando vemos que alguém outro não oferece
ajuda dizemos: “poderia ter ajudado, não ajudou porque não quis” – mas quando nós não oferecemos ajuda

dizemos: “não deu porque estava ... aí vem uma desculpa: com pressa, sem dinheiro, indo na casa da minha
mãe, etc.”
O que a psicologia social faz é mostrar que nossa ajuda ao próximo sempre depende das circunstâncias do
momento. Para a fé cristã, todavia, isto não é assim. Ajudar, cuidar, amar o próximo é parte integrante do
ser, da nova criatura em Cristo. Cristo, ao morrer e ressuscitar por nós, nos torna herdeiros e herdeiras de
sua vitória que salva, que perdoa, que cura, que cuida e que ama.
O bom samaritano é um belo exemplo desta nova criatura em Cristo. Ele tem
sensibilidade e vê que algo de ruim aconteceu com seu semelhante, decide ajudar
para que algo ainda pior não aconteça, empenha-se pessoalmente nesta ajuda por
acreditar que é o melhor que pode fazer naquela situação. Deus moldou seu jeito e
comportamento para agir no sentido de diminuir a dor do próximo e salvá-lo dos
infortúnios da vida. É a ação fruto da fé.
Mas a bondade do samaritano ainda não terminou aí. Ela fica mais encantadora ainda quando sabemos que
o samaritano ajudou alguém desconhecido e, por estar a caminho, não terá como aguardar por recompensa
de quem foi ajudado. Sim, Deus nos molda para ajudar sem esperar nada em troca. É amor altruísta.
Vamos, pela fé, construir um mundo melhor de se viver? Eu te convido.
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

14 FEVEREIRO / ÚLTIMO DOMINGO APÓS EPIFANIA – Transfiguração do Senhor
Liturgia:
Prédica: Marcos 9.2-9;
Leitura bíblica: 2 Reis 2.1-12 * Salmo 50.1-6 * 2 Coríntios 4.3-6
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 43)
LEMA DA SEMANA
O salmista canta ao Ungido de Deus: Tu és o mais formoso dos humanos; nos teus lábios se
extravasou a graça; por isso Deus te abençoou para sempre. (Salmo 45.2)

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 Comunidade: Oferta Local.
Faça sua oferta por conta bancária a sua comunidade!

VEM AÍ...



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



21/02, 10h, culto de envio do P. Jan Meyer – Ilha do Governador, RJ



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

Romanos 8.32 – Deus nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós!
Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas?

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) No dia 04/02 reuniu-se o Grupo de Diaconia para sua primeira reunião do ano. Além do planejamento
das atividades para o ano de 2021, ocupamo-nos com a dimensão do testemunho diaconal rendido durante a
pandemia no ano de 2020. Animamos as comunidades a, nos relatórios para as Assembleias em 2021,
fazerem um relato detalhado deste testemunho de amor e cuidado com o próximo. Oramos para que Deus
não tire da sua igreja este cuidado de amor.

b) No sábado dia 06/02 reuniu-se a Diretoria da Paróquia Norte do Rio de Janeiro. A diretoria iniciou as
conversas para os encaminhamentos necessários com a saída do Pastor Jan. P. Jan vai servir a Deus e às
pessoas através da Igreja Luterana do Chile, numa parceria entre a IECLB e a Igreja do Chile. O culto de
envio do P. Jan está marcado para o dia 21/02, às 10h, na comunidade Bom Pastor.

c) no dia 09.02 reuniu-se a Conferência de Ministros e Ministras do Núcleo Rio de Janeiro do Sínodo
Sudeste. Foi a primeira reunião do ano e nos ocupamos com o encaminhamento das atividades que estão

diante de nós com destaque para os encontros de formação de lideranças. Deus guarde os colegas ministros
e ministras e as comunidades da Igreja de Jesus Cristo.

d) As Comunidades de Santo André, Guarulhos e Vila Campo grande acolhem Ministros/a Candidatos/a para
o Período Prático. Assumem a bela tarefa de auxiliar e oportunizar a formação de três futuros ministros/a da
IECLB. No dia 11/02 reuniram-se as equipes de acompanhamento para um momento de oração e
formação. Ocupamo-nos com as competências exigidas para o ministério na IECLB, os níveis de proficiência
e sua aplicação e a difícil (mas necessária) arte de dar e receber feedback. Externamos gratidão às
comunidades que acolhem o PPHM, às lideranças que se dispõem a acompanhar a formação e aos
Candidatos/a que aceitaram realizar este período em nosso sínodo. Deus a todos e todas guarde em seu
amor.

COMUNICANDO...

1. 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>>>

2. 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.

3. 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.

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

5. Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021: a IECLB é uma Igreja Ecumênica. Assim ela se autodefine
desde a sua criação e o registrou em seu estatuto no artigo 5º, § 2º ao dizer: “A natureza ecumênica da
IECLB se expressa pelo vínculo de fé com as igrejas no mundo que confessam Jesus Cristo como único
Senhor e Salvador.” Cremos na promessa e missão de Jesus Cristo descrita em João 17.21: “Para que todos
sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; que também eles sejam um em nós, para que o mundo
creia que tu me enviaste.” Movidos por esta fé e neste espírito testemunhamos Cristo na união entre os
diferentes.

As recentes polêmicas em torno da Campanha da Fraternidade Ecumênica são legítimas do ponto de vista
da manifestação. Limitadas, entretanto, no mérito. As polêmicas das redes sociais não podem e não devem
inibir o testemunho de paz, de comunhão e amor ao próximo experimentado no encontro da comunidade
luterana com outra comunidade cristã irmã. Pelo contrário: as redes sociais, para serem acolhidas como
dádiva, também devem ser usadas para disseminar o amor e a justiça de Cristo.

Veja no link a motivação do P. Sinodal Marcos Jair Ebeling para o engajamento na Campanha da
Fraternidade Ecumênica 2021. https://fb.watch/3xn_ebsZPO/
Tema: Fraternidade e Diálogo: Compromisso de Amor.
Lema: “Cristo é a nossa Paz: do que era dividido fez uma unidade.” (Efésios 2.14)

Notícias das Comunidades e Paróquias do Sínodo Sudeste publicadas no
Portal Luteranos - Destaques da última Semana:

10/02/2021

Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste

10/02/2021

Orações em Tempos de Pandemia

10/02/2021

A gente se acostuma, mas não devia - Romanos 12.2 - Pastor Gerson Acker - 10 de fevereiro de

2021
10/02/2021

As palavras podem curar - Provérbios 12.18 - Pastor Francisco Santos - 11 de fevereiro de 2021

09/02/2021

Não te esqueças de quem não te esquece - Isaías 65.1 - Pastor Felipi Schütz Bennert - 09 de

fevereiro de 2021
08/02/2021

Deus cuida dos altos e baixos da vida - Isaías 40.21-31 - Pastor Eldo Kruger - 08 de fevereiro de

2021
06/02/2021

Deus cuida de nós - Culto 07/02/21 Paróquia Bom Samaritano Ipanema, Rio de Janeiro/RJ

05/02/2021

Inscrever as coisas boas no coração! - Miqueias 7.18-19 - Pastor Ernani Ropke - 05 de fevereiro

de 2021
05/02/2021

Culto - 5º Domingo após Epifania - Capela de Cristo - Vila Campo Grande - São Paulo -

07/02/2021
05/02/2021

Deus é bom - Salmos 34.7-8 - PPHMista Evair Tonn - 06 de fevereiro de 2021

04/02/2021

Por que eu existo? - Mateus 4.19 - Pastor Elton Pothin - 04 de fevereiro de 2021

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.

