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MEDITAÇÃO
PALAVRA PASTORAL:
A fé como forma de superar a pandemia.
A semana foi de notícias muito duras: recordes de mortes e contaminações por coronavírus; UTIs lotadas com fila
de espera; ameaça de lockdown para controlar a circulação do vírus e aliviar o sistema de saúde. O mundo
político e da ciência assim se movimenta.
Mas e o mundo religioso? Pelo menos no Estado de São Paulo as Igrejas estão incluídas no rol de atividades
essenciais e poderão realizar suas reuniões e cultos em caso de adoção de restrições seguindo o protocolo
estabelecido.
Nesta Palavra Pastoral proponho-me a refletir o lugar e papel da Igreja Luterana no momento da pandemia. Façoo em forma de pontos que, animo, você reflita adiante.
1. ATITUDE COLABORATIVA (Gálatas 6.2): A IECLB, por ser igreja de comunidades, sabe viver em grupo.
Perceba que o coronavírus se espalha carregado pelas pessoas. Sozinho não circula. Quanto mais as pessoas
circulam, mais o vírus se espalha. Logo, a circulação de pessoas é responsável pela instalação do caos ou da
sobriedade social.
Viver em comunidade é viver em colaboração de pessoas. Como Igreja sabemos avaliar isto muito bem pois nos
alegramos ou reclamamos quando as pessoas ajudam ou não na organização de atividades comunitárias.
Aproveito este gancho para dizer que em relação à circulação do vírus é assim também. Se colaborarmos, não
seremos agentes transmissores do vírus. Suspender as atividades presenciais ou realiza-las com o mínimo de
presença física é atitude colaborativa.
Converter-se e chamar pessoas a esta postura colaborativa talvez seja nosso testemunho quaresmal em
sociedade e comunidades religiosas bastante autossuficiente.
2. LIBERDADE: a Igreja toda gosta muito deste referencial teológico. É bíblico. Cristo nos libertou para
permanecermos livres (Gálatas 5.1). Liberdade não para fazer o que queremos, mas para agir em cuidado
amoroso com a outra pessoa. Exemplo muito belo é o Bom Samaritano (Lucas 10). Ele sente-se livre para fazer o
bem a quem está caído a beira do caminho. Lutero definiu esta liberdade falando do ser servo por amor; o
apóstolo Paulo ensinou que fez-se fraco para com os fracos (1 Coríntios 9.22). É a liberdade que me aproxima da
outra pessoa em cuidado amoroso. Por estes exemplos da liberdade que cuida Jesus, o apóstolo Paulo e Lutero
são referência até hoje.

Converter-se e chamar pessoas à liberdade de servir, cuidar e amar é talvez nosso testemunho quaresmal em
sociedade e comunidades religiosas bastante centradas em si mesmas.
3. EMPATIA COM A DOR DA OUTRA PESSOA é uma característica muito bonita da fé cristã. Lembro as muitas
curas que Jesus realizou por sensibilizar-se com a dor das pessoas doentes e, dessa forma, revelar o Reino de
Deus entre nós (Mateus 8); lembro do centurião que, sensibilizado com a doença do criado, procura ajuda em
Jesus (Mateus 8.5ss). Esta empatia com a dor, doença, luto, angústia e sofrimento das pessoas adoentadas é
talvez a conversão quaresmal necessária em sociedade marcada pela indiferença.
4. a empatia faz-me lembrar do culto DAS MULHERES AOS PÉS DA CRUZ de Jesus (João 19.25ss). Diante da
força e armas dos soldados romanos, o que aquelas mulheres poderiam fazer em favor de Jesus quando na cruz?
Nada de concreto e objetivo. Porém tudo na dimensão da fé: Jesus não ficou sozinho na dor da cruz e na
iminência da morte. Na situação limítrofe da vida as mulheres transformaram os pés da cruz de Jesus no altar do
culto que se solidariza com a vida.
Conceber acontecimentos da vida como espaço sagrado de culto é talvez a conversão quaresmal necessária.
Perceba que a atitude humana está na raiz dos quatro pontos que apresento. O controle efetivo da pandemia se
dá num esforço coletivo da sociedade. Mas o primeiro passo é decisão individual. Sim, isto é fé: resposta
individual a Cristo, vivida em coletividade. É quaresma, tempo de conversão. 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

7 MARÇO / 3º DOMINGO NA QUARESMA
Liturgia:
Prédica: Êxodo 20.1-17;
Leitura bíblica: Salmo 19 * 1 Coríntios 1.18-25 * João 2.13-22
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)
LEMA DA SEMANA
Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. (Filipenses 2.8)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
7 MARÇO / 3º DOMINGO NA QUARESMA
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pela Comunidade: Oferta Local
Faça sua oferta por conta bancária a sua comunidade!

VEM AÍ...

















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

Jeremias 29.11 – Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça e um futuro
cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando.
07/03 - P. Gustavo Schunemann
09/03 - Luciano Krüger
10/03 - P. Klaus D. Wirth

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) no sábado, dia 27/02, reuniu-se o Conselho Sinodal da Juventude do Sínodo Sudeste. Foi a primeira
reunião do ano e o objetivo foi avaliar a caminhada da juventude no tempo da pandemia e planejar ações
para o ano de 2021. Entre estas um seminário de formação no mês de maio. Gratidão a Deus pela alegria
em servir e testemunhar o Evangelho desta galera jovem.

b. No domingo dia 28/02 aconteceu uma live do Sínodo Planalto Riograndense. Foi um diálogo sobre A
Igreja fora da Igreja, ou seja, o testemunho público das comunidades. P. Marcos participou na medida em
que compartilhou como esta perspectiva é vivenciada no contexto das metrópoles. A live pode ser vista neste
link: https://www.youtube.com/watch?v=PLiY_qFOibk

c) no dia 02/03 reuniu-se a Conferência de Ministros/as da UP Campinas. Na pauta uma partilha sobre a
vida comunitária na pandemia, a repercussão das notícias acerca da Campanha da Fraternidade Ecumênica
e o planejamento das atividades da UP por vir. Gratidão a Deus pela comunidades e trabalho ministerial na
região de Campinas, SP. Deus abençoe os caminhos.

d) no dia 02/03 reuniu-se a Comissão Sinodal de Educação Cristã Contínua. É um grupo de lideranças e
ministros/as que gosta e cuida da formação cristã em nosso Sínodo. Na pauta, encaminhamentos em
relação ao ano de 2021. Mesmo em tempos de pandemia a formação cristã não para. Pedimos a vocês as
orações por este trabalho.

e) no dia 03/03 reuniu-se o Conselho de Comunicação do Sínodo. Na pauta uma proposta de
consolidação das atividades desenvolvidas nas comunidades ao longo do ano de 2020 e o impulso em duas
áreas da comunicação: lives e podcast. Ore a Deus intercedendo também pelo bom uso das plataformas
digitais na divulgação do Evangelho.

f) no dia 04/03 reuniu-se a Presidência da IECLB, Secretaria Geral e Pastores/as Sinodais. Na pauta uma
avaliação da caminhada da Igreja no início deste ano, a forma como o nome da IECLB é usado por grupos
nas redes sociais e encaminhamento de atividades da Igreja Nacional. Deus nos permite ser Igreja de Jesus
Cristo no Brasil. Ore por esta Igreja.

2. Nota da Presidência da IECLB: “Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até
quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no
coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim?” (Salmo 13.1-2)
Veja mais no Portal>>>

3. Sínodos completam 24 anos: em 28 de fevereiro de 1997 foi aprovada a reestruturação da IECLB ao
modelo de estrutura eclesial que hoje conhecemos, A palavra Sínodo tem sua origem na língua grega e
significa “caminhar em conjunto”. Na IECLB, a palavra “Sínodo” indica que estamos juntos e juntas no
caminho, juntas e juntos no discipulado de Jesus Cristo.

Veja um breve histórico e quantas comunidades somos no Portal>>>

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. Dia Mundial de Oração: as mulheres da Comunidade de Rio Claro, SP disponibilizam gravação do culto
do Dia Mundial de Oração. Queres celebrar junto? Também a coordenação do Dia Mundial de Oração editou
um vídeo: www.dmoracao.comunidades.net

3. Culto Dia da Mulher: no dia 08/03 lembramos o dia Internacional da Mulher. A IECLB elaborou uma liturgia
para o 3º domingo da quaresma alusiva ao tema.
Veja mais no Portal>>>

O culto também será disponibilizado de forma virtual no canal do Youtube IECLB dia 07.03.2021, às 9
horas.

4. Liderança Cristã é o tema do Encontro de Formação Lideranças que os Núcleos Minas Gerais e Rio de
Janeiro

propõem

para

todo

o

Sínodo.

Você

pode

participar

inscrevendo-se

no

link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t_e8mdnqCwepEquwuaEI9z74H3Aj6Yrn/edit#gid=140653169.
Data do 1º encontro: 11/03, das 19h30 às 21h. Teremos a assessoria do Instituto de Sustentabilidade da
Faculdades EST.

5. 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)

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:
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Onde é seu refúgio? - Gênesis 16.7-9 - PPHMista Evair Tonn - 04 de março de 2021
Você vive de acordo com o que você enxerga
Paz e bem
Culto: Dia Mundial de Oração - Paróquia de Rio Claro, Rio Claro/SP - 05/03/2021
Vós sois minhas mãos!- Marcos 10.16 - Pastor Ernani Ropke - 03 de março de 2021
Saiam de suas igrejas e influenciem a sociedade... Mas como?
Criados para convivência fraterna
Avô ensina neto a pescar - Pastor Elton Pothin - 02 de março de 2021
Boletim Arco-íris - Março de 2021 - Paróquia do ABCD, Santo André/SP
Culto: 2º. Domingo na Quaresma - 28/02/2021 - Paróquia de Santos/SP
Culto das Crianças - 2º. Domingo na Quaresma- Paróquia do ABCD, Santo André/SP Conhecer o Senhor - Jeremias 9.23-24 - Pa. Daiane Berndt Bottcher - 27 de fevereiro de 2021
Passionszeit - P. Daniel Meyer Do Santos - Igreja da Paz - Santo Amaro - São Paulo/SP
Como seguir a Cristo? - Culto 28/02/2021 Paróquia Bom Samaritano Ipanema, Rio de Janeiro/RJ
Palavras Doces - 2 Timóteo 1.13 - Pastor Natanael da Silva - 26 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.

