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MEDITAÇÃO
Jesus Cristo disse:
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo o que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna”. (João 3.16)
O versículo bíblico faz parte do encontro de Jesus com Nicodemos, um dos líderes do povo de Israel, do
grupo dos fariseus. Os fariseus eram líderes religiosos que estudavam a Palavra de Deus nos seus mínimos
detalhes. Seus ensinamentos estavam firmados nas leis do Antigo Testamento. Para os fariseus a
obediência às leis era fundamental. A salvação dependia do esforço humano no cumprimento das leis.
Jesus, no entanto, revela a Nicodemos a outra face do Reino de Deus. Para Jesus a salvação não está no
zelo cego e exclusivo da lei. Por isso, Jesus diz a Nicodemos: “Em verdade, em verdade lhe digo que, se
alguém não nascer de novo, não pode ver o Reino de Deus” (Joao 3.2). O que significa nascer de novo?
Lutero aprofunda essa questão quando fala que a Palavra de Deus se apresenta como “Lei e Evangelho”. A
Palavra de Deus me atinge por um lado como lei, que não posso cumprir. Esta lei me acusa, mostra minha
situação pecadora e sem saída diante do Juízo de Deus. Por outro lado, ela me atinge como Evangelho, isto
é, que me faz “nascer de novo”. O “nascer de novo” não é uma obra humana, é obra de Deus em nosso
favor por intermédio de Jesus! Em Jesus Cristo Deus me liberta da lei que não consigo cumprir. Por
intermédio de Jesus Cristo sou abraçado em meus erros e pecados pela misericórdia de Deus. O Evangelho
se revela a nós e nos liberta da lei que nos escraviza “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu
seu único Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”.
O “nascer de novo” é fruto do amor de Deus revelado em Jesus. Libertos da lei que nos engessa e escraviza
nascemos de novo para o amor de Deus. Amor que não é mérito humano, mas presente e dom de Deus.
Amor que nos convida a olharmos para o lado, para as irmãs e irmãos necessitados. Amor que nos desafia a
quebrarmos os preconceitos, as discriminações, os ódios e os negacionismos de nosso tempo. Amor que
nos chama a dizer não a leis e tradições que excluem em nome de uma falsa moral. Amor que nos faz
caminhar com os que vivem nas quaresmas da vida.
Que Deus nos ajude a ouvirmos o chamado feito a Nicodemos para que diariamente possamos “nascer de
novo” para o amor de Deus revelado na cruz em Jesus. Amém.
Vice Pastor Sinodal Ernani Röpke

PITACO DE PASTORAL URBANA
A criação de Deus resiste, como um oásis, em meio ao concreto e asfalto. A pandemia nos ensina que é
urgente nos religarmos ao verde e à natureza.

Praça da República, centro de São Paulo.

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

Veja no Portal>>>

LEMA BÍBLICO DA SEMANA

28 FEVEREIRO / 2º DOMINGO NA QUARESMA
Liturgia:
Prédica: Marcos 8.31-38;
Leitura bíblica: Gênesis 17.1-7,15-16 * Salmo 22.23-31 * Romanos 4.13-25
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 43)
LEMA DA SEMANA
Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
28 FEVEREIRO / 2º DOMINGO NA QUARESMA
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pela IECLB ao Fundo de Implementação de
Capelanias da Saúde/Rede de Diaconia: Oferta Nacional.
A Rede de Diaconia é integrada por 50 instituições diaconais da IECLB, que atuam com crianças,
juventudes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, povos indígenas, agricultoras e agricultores
familiares, praticantes da medicina popular e pessoas em tratamento de saúde. A tua oferta possibilitará a
continuidade de nossas ações de formação, intercâmbios e apoio a projetos, fortalecendo a diaconia
transformadora e profética na igreja.
As capelanias atuam no amparo e acompanhamento de pessoas e famílias hospitalizadas. Ao sofrimento
com a doença soma-se a distância da família. Nessa situação delicada, o acompanhamento pastoral é a
conexão com a Igreja, a fé e o que lhe é familiar. A ampliação desse trabalho depende de ofertas, por isso
contamos com o seu apoio.
A oferta do Culto de hoje destina-se ao desenvolvimento das Capelanias da Saúde na IECLB. Gratidão por
sua oferta!

VEM AÍ...























27/02, 15h, Conselho Sinodal da Juventude
28/02, 18h, Live do Sínodo Planalto Rio Grandense (P. Marcos participa)
02/03, 9h, Conferência Ministerial da UP Campinas
02/03, 17h, reunião do Grupo de Educação Cristã Contínua
03/03, 16h, reunião do Grupo de Comunicação do Sínodo
04/03, reunião da Presidência, Sec. Geral e Pastores/as Sinodais
05/03, Dia Mundial de Oração
07/03, 10h, Culto na Comunidade em Santos
08/03, Dia Internacional da Mulher
08/03, 19h, ato solene pela Camp. Fraternidade Ecumênica na Assemb. Legislativa de São Paulo
09/03, encontro de ministras (e ministros) do Sínodo Sudeste
11/03, encontro de lideranças das comunidades do RJ e MG
12/03, live Camp. Fratern. Ecumênica – região de Volta Redonda/RJ
14/03, culto e assembleia geral da comunidade em Cosmópolis
16/03, Conf. Ministerial UP São Paulo
20/03, avaliação do CAM em Teófilo Otoni/MG
23/03, Conf. Ministerial Núcleo MG
24/03, Diretoria do Conselho Sinodal
25/03, presidentes das comunidades da região Metropolitana do Rio de Janeiro
28/3, culto em Limeira/SP
31/3, live da IECLB

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.
28/02 - P. Rolf Schunemann
02/03 – P. Lauri Wirth
05/03 – Daniel Gustavo Marian

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) Pastor Sinodal Marcos cumpriu agenda em comunidades do Núcleo Rio de Janeiro entre os dias 18 e
21/02. No sábado, dia 20/02, aconteceu uma reunião dos/as Presidentes das Paróquias da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro, com o P. Marcos e o Sr Luis Cláudio Blank, presidente do Sínodo
Sudeste. Foi um encontro muito especial: perceber as mesmas dificuldades, as mesmas virtudes e os
mesmos sonhos e isso na mesma cidade. Deus, por seu Santo Espírito, nos enche de esperança.

b) no dia 23/02 aconteceu a Conferência Ministerial Plena. Um encontro dos/as ministros e ministras do
Sínodo Sudeste. O tema principal foi a Campanha da Fraternidade Ecumênica. Estudamos o tema, nos
aprofundamos em questões sensíveis neste tempo diferenciado que vivemos e buscamos inspirações para
que o testemunho público, conjunto e fraterno da fé cristã seja belo, saudável e encorajador. Deus guarde
Sua igreja com a característica da hospitalidade e a faça da Campanha da Fraternidade Ecumênica um
testemunho de amor.

c) no dia 24/02 aconteceu a reunião da Diretoria do Conselho Sinodal, de forma virtual. Em pauta a
finalização das contas do ano de 2020, encaminhamentos para o ano de 2021 e muito ânimo com as
possibilidades de testemunho do Evangelho nas comunidades do nosso Sínodo. Deus, em fraterno amor,

guarde as lideranças que se dispõem a servir Sua igreja.

2. No domingo dia 21/02 aconteceu o culto de envio P. Jan Luciano Meyer. P. Jan vai servir à Igreja do
Chile, em parceria formada entre a IECLB e a igreja chilena. Externamos nossa gratidão a Deus pelo
testemunho e pregação da Palavra do P. Jan no Sínodo Sudeste e rogamos a bênção de Deus para a
continuidade da caminhada. P. Jan, Deus guarde os teus caminhos.

3. Norte Fluminense: “Enquanto lançávamos os fundamentos da Casa, tínhamos clareza que outro alicerce
- a nossa fé - também precisava ser robusto; pois esse fundamento lançado para o alto, é o que nos dá
firmeza nas adversidades da vida.” Veja o relato inteiro e fotos em: https://luteranosnf.blogspot.com/

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. Encontro de Formação Lideranças – RJ e MG (aberto para todas as comunidades do Sínodo)

Tema: liderança cristã
Data: 11/03, das 19h30 às 21h.
Guarde a data. Em breve oferecemos mais informações.

3. Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021: 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>>>

5. Live do Sínodo Planalto Riograndense: será no domingo, dia 28/02, às 19h, no canal do youtube do
Sínodo Planalto Riograndense. O tema: A Igreja fora da Igreja. A Igreja é nosso templo, mas a boa ação é
nossa missão num mundo sem fronteiras. O enfoque será o urbano, do CAPA (Centro de Apoio ao Pequeno
Agricultor) e Capelania Hospitalar.

6. 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:

25/02/2021
Cruz pesada - Marcos 15.21 - Pa. Argéli Karsburg - 25 de fevereiro de 2021
25/02/2021
Assembleia Geral Ordinária 2021
24/02/2021
Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste
24/02/2021
Orações em Tempos de Pandemia
23/02/2021
PALAVRA DO PASTOR - MARÇO DE 2021
23/02/2021
A voz de Deus em vozes do cotidiano - Mateus 14.16b, Mateus 25.40b, Atos 10.15 - Pa. Aneli
Schwarz - 24 de fevereiro de 2021
22/02/2021
Direito ao Esquecimento - Isaías 65.15 - Pastor Rolf Rieck - 22 de fevereiro de 2021
22/02/2021
Símbolos que ajudam na meditação quaresmal - Pastor Alberi Neumann - 23 de fevereiro de
2022
21/02/2021
Culto: 1º Domingo da Quaresma - Capelania do Hospital Alemão Oswaldo Cruz - São Paulo/SP 21/02/2021
20/02/2021
Vamos conversar? - 1Pedro 3.15 - Pastor Tiago Sacht Jaske - 20 de fevereiro de 2021
20/02/2021
A partir do batismo, enfrentamos as tentações - Culto 21/02/2021 Paróquia Bom Samaritano
Ipanema, Rio de Janeiro
19/02/2021
Ressentimento: fardo desnecessário - Gálatas 6.2-5 - Pastora Mara Parlow - 19 de fevereiro de
2021
19/02/2021
Culto das Crianças - 1º Domingo da Quaresma - Paróquia do ABCD - Santo André/ SP 21/02/2021
19/02/2021
No ano em que o Rio não deveria pular no carnaval
18/02/2021
Uma pessoa melhor - Filipenses 1.6 - Pastor Astor Albrecht - 18 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.

