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MEDITAÇÃO
PALAVRA PASTORAL:
Estimados/as lideranças do Sínodo Sudeste.
Na Palavra Pastoral desta semana quero referir-me a dois assuntos: o tempo da Quaresma e a situação de
COVID-19 que, infelizmente, tem aumentado também entre nós.
Nesta semana inicia a Quaresma. Um tempo gracioso de 40 dias antes da Páscoa que Deus nos dá para a
reflexão e oração, para a reconciliação e a conversão. Converter-se para Deus e reconciliar-se com as
pessoas. É, portanto, um tempo para a fé pessoal. Faça este exercício. Oro para que ele seja de crescimento
na fé.
Quaresma é também um tempo de comunhão. É a oportunidade de fazer a mesma reflexão com o objetivo
de unir a comunidade e melhorar a sociedade. Sim, quando há conversão pessoal também a comunhão
entre as pessoas e na comunidade fica melhor.
Neste ano temos uma oportunidade ímpar para o exercício da comunhão: a Campanha da Fraternidade
Ecumênica (CFE) que acontece de 5 em 5 anos por média. O tema da CFE é “Fraternidade e Diálogo:
Compromisso de Amor.” e o lema é de Efésios 2.14: “Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma
unidade.”
Chamo de oportunidade ímpar pois temos a possibilidade de crescer no diálogo com irmãos e irmãs de
outras igrejas cristãs e isto num contexto polarizado como é o brasileiro. Acaso poderá a Igreja de Jesus
Cristo abrir mão do diálogo? Este, assim creio, é um dos seus mandatos pois pelo diálogo dá-se a
possiblidade do perdão, da reconciliação e da edificação de vidas.
Dialogue até cansar. Quando estiveres exausto de tanto dialogar, pare por um instante para recompor-se.
Refeito, reinicie o diálogo. Dialogar até a exaustão, este é um compromisso de amor.
Mas não dialogue de qualquer forma e jeito. Dialogue de forma propositiva. Dialogar para cada qual defender

“sua razão” não é construção, mas clarear diferenças. Dialogue apontando para Cristo. Ele é a razão da
união de quem pensa e vive de forma diferente a sua fé. Compreenda pela fé: a diversidade é criada por
Deus e por isso bela ao também apontar para Ele; a intolerância é o pecado a ser superado.
Passamos das 230 mil mortes por coronavírus em nosso país. A marca é atingida em cenário de cansaço
das pessoas com o distanciamento social, sufocamento da economia e a mudança da cepa do vírus. O
“amor protetor” em nós cansou. Esta é a impressão. Este cansaço se contrapõe com os muitos casos de
COVID-19 dos quais ouvimos relatos em nossas comunidades. São ministros, ministras, lideranças e
famílias em grande sofrimento.
Com todos e todas vocês quero reforçar a fé cristã luterana: Deus não abandona o seu povo (Josué 1.9;
Isaías 41.10; Mateus 28.20). Ele cuida de quem está doente (Isaías 53.4-5; Jeremias 17.14; Mateus 10.8),
consola quem está enlutado (Salmo 9.9; 23.4; Mateus 11.28), ouve a oração (Salmo 65.2; Tiago 5.16;
Mateus 6.9ss) e com misericórdia responde (Mateus 7.7s; 21.22).
Deus tenha misericórdia do seu povo e conceda a paz. Amém.
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

21 FEVEREIRO - 1º DOMINGO NA QUARESMA

Liturgia:
Prédica: 1 Pedro 3.18-22;
Leitura bíblica: Gênesis 9.8-17 * Salmo 25.1-10 * Marcos 1.9-15
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 43)
LEMA DA SEMANA
Jesus respondeu ao tentador: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que
procede da boca de Deus. (Mateus 4.4)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
21 FEVEREIRO - 1º DOMINGO NA QUARESMA
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pelo Sínodo ao Apoio a Campos de Atividade
Ministerial: Oferta Sinodal.
Nem todo município conta com um espaço estruturado onde as pessoas podem participar de cultos, ter
irmãos(ãs) de fé, aprender e testemunhar o Evangelho. A coleta do culto de hoje é destinada em favor dos
Campos de Atividade Ministerial e das atividades envolvidas nesta missão. Até que se tornem comunidades
autossustentáveis, precisamos da sua colaboração.
Para serem sustentáveis, é necessário percorrer um longo caminho que inclui visitas do pastor sinodal às
comunidades do Sínodo, planejamento, avaliação e acompanhamento da formação dessas comunidades
missionárias. Tudo isso tem um custo e contamos com sua ajuda para que o sonho, a fé e a esperança de
muitas pessoas de ser comunidade cristã se torne realidade em muitos lugares.
Deus abençoe dádivas, doadores(as) e quem for beneficiado(a) com nossa oferta.

VEM AÍ...



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



20/02, 10h, reunião presidentes das Paróquias da Cidade do RJ (virtual)



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

Gênesis 18.3 – Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me
fazerem uma visita.
26/02 - P. Evandro Meurer

AGENDA DO SÍNODO

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. 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)

3. Curso de Especialização em Mindfulness e Espiritualidade. A espiritualidade tem sido uma das
grandes procuras em tempos pandêmicos. Desafiados pela pandemia e, em parceria com a psicologia, a
Faculdades EST propõe o curso de especialização Mindfulness e Espiritualidade com duração de 400 horas.
Objetivo é oferecer recursos práticos para o trabalho no ministério e também nas áreas da educação, saúde,
assistência social e diaconia, gestão, discipulado e mentoring.
Para 01 liderança do Sínodo Sudeste há desconto de 50%. Você se interessou? Faça contato até o dia 22
de fevereiro! (data limite da promoção)
Veja mais no link>>>

4. 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.

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

17/02/2021

Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste

17/02/2021

Orações em Tempos de Pandemia

17/02/2021

Uma pessoa melhor - Filipenses 1.6 - Pastor Astor Albrecht - 18 de fevereiro de 2021

16/02/2021

Viver o batismo: dons a serviço - Apocalipse 21.5 - Pastor Alberi Neumann - PPHMista

Jéssica Lais Kriese Duffeck - 16 de fevereiro de 2021
16/02/2021

Fraternidade e diálogo como compromisso de amor - Efésios 2.14 - Pastor Marcos Jair

Ebeling - 17 de fevereiro de 2021
15/02/2021

Luto: tempo de se estar aí um/a para @ outr@ - João 11 e 19 - Pastor Klaus Dieter Wirth -

15 de fevereiro de 2021
13/02/2021

Culto das Crianças - Paróquia do ABCD - Santo André/ SP - 14/02/2021

13/02/2021

Deixem que os seus corações reflitam a luz de Cristo - Culto 14/02/2021 Paróquia Bom

Samaritano Ipanema, Rio de Janeiro/RJ

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.

