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MEDITAÇÃO
Jesus Cristo disse:
“- E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do
Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna.” (João 3.14 – 15)
Jesus faz um paralelo da sua vida com a história da serpente no deserto. O que as duas histórias têm em
comum? Um paradoxo: um símbolo de morte se torna um símbolo de vida. A cobra, com seu veneno, é um
símbolo de morte, mas no momento que Moisés segue a orientação de Deus, confecciona uma cobra em
bronze e a coloca sobre uma haste, ela se torna um símbolo de cura e salvação.
Na época de Jesus a cruz é um símbolo de condenação e morte cruel. Porém, por meio da morte do Filho de
Deus na cruz e sua ressurreição, ela se tornou para o Cristianismo um símbolo de vida, de salvação.
É somente no século IV, com Constantino, que a cruz se tornou o símbolo do Cristianismo: Um símbolo que
lembra sofrimento e vitória, morte e vida, entrega e serviço, salvação e vida eterna. Mas o que a cruz
significa para você, para nós hoje?
Nos deparamos com cruzes nos mais diferentes lugares. Até é difícil imaginar nos dias de hoje que ela já foi
um símbolo de tortura e morte cruel. Muitos a utilizam hoje como joia ou bijuteria em correntinhas de
pescoço. Porém, é preciso cuidar para que o seu sentido não seja esvaziado. A cruz é, sobretudo, o símbolo
da morte e ressurreição de Jesus. A cruz lembra, como em nossos altares, que Jesus deu voluntariamente a
sua vida para que pudéssemos ter vida com Deus.
Desejo que nesse tempo de quaresma você encontre tempo para olhar para a cruz de Jesus. No olhar para
ela perceberás o imenso amor que Deus derramou sobre a sua vida por intermédio de Cristo Jesus.
Entenderás que não estás sozinho em suas angústias, medos, dores, sofrimentos e perdas. Compreenderás
que a morte não tem a última palavra, mas a ressurreição, a eternidade junto a Deus. Buscarás ao olhar para
as cruzes nas curvas de nossas rodovias e estradas dirigir com prudência para que a sua vida e nem de
outras pessoas seja ceifada pelo excesso de velocidade. Atentarás ao olhar para a cruz de Jesus para os
cuidados sanitários na pandemia para que vidas sejam preservadas e amparadas. Pois como diz Jesus em
João 3.16: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Amém.
Vice Pastor Sinodal Ernani Röpke

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

Veja no Portal>>>

LEMA BÍBLICO DA SEMANA

14 MARÇO / 4º DOMINGO NA QUARESMA
Liturgia:
Prédica: João 3.14-21; ;
Leitura bíblica: Números 21.4-9 * Salmo 107.1-3,17-22 * Efésios 2.1-10
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)
LEMA DA SEMANA
Assim como Moisés, no deserto, levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem
tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. (João 3.14-15)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
14 MARÇO / 4º DOMINGO NA QUARESMA
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pelo Sínodo Sudeste ao Apoio ao trabalho de
Conselhos e Grupos: Oferta Sinodal
Você já parou para pensar como mantemos a unidade do testemunho da igreja considerando as diversas
comunidades espalhadas pelo Brasil? A resposta: os grupos e conselhos têm um papel importante nesta
tarefa.
A vida de fé inicia aqui na nossa comunidade. Mas ela não para aqui. A Igreja rende um testemunho regional
e também nacional.
E é com essa motivação que queremos convidá-lo(a) a fazer a sua doação para que possamos manter os
grupos e conselhos do Sínodo Sudeste. Quais são eles? jovens, diaconia, educação cristã, mulheres,
música, conferências ministeriais, ...
É a partir desses grupos que surgem lideranças sinodais e nacionais, ou seja, eles revelam pessoas que irão
liderar a igreja de amanhã.

Doe para os conselhos e grupos do Sínodo Sudeste e ajude a manter a unidade e testemunho de nossa
Igreja.
Deus, em seu amor, cuide da Sua igreja.

Deus abençoe dádivas, doadores(as) e quem for beneficiado(a) com nossa oferta.

VEM AÍ...
















11/03, encontro de lideranças das comunidades do RJ e MG
12/03, live Camp. Fratern. Ecumênica – região de Volta Redonda/RJ
13/04, reunião de planejamento da equipe de avaliação de CAM
14/03, culto e assembleia geral da comunidade em Cosmópolis
16/03, Conf. Ministerial UP São Paulo
16/03, Conselho Deliberativo da UP São Paulo
18/03, Presidência + Pastores e Pastoras Sinodais
20 e 21//03, visita pastoral, avaliação do CAM e renovação do TAM - Teófilo Otoni/MG
23/03, Conf. Ministerial Núcleo MG
25/03, presidentes das comunidades da região Metropolitana do Rio de Janeiro
27/03, Assembleia Paróquia Norte/RJ
28/3, culto em Limeira/SP
31/3, live da IECLB
31/03, Diretoria do Conselho Sinodal

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

Levítico 19.34 – Vocês devem amar os estrangeiros como amam a vocês mesmos.
14/03 - Tainara Cristina Ebeling
15/03 - P. Geraldo Graf
15/03 - Lívia Decker Caldas Milani
18/03 - João Arthur Rieck
18/03 - Maria Helena Ebeling

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) no dia 08 de março aconteceu a Sessão Solene na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo de
lançamento da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Estiveram representadas diferentes
denominações religiosas cristãs. Um momento de partilha e diálogo acerca do tema, seus desafios e
participação do poder público. Deus abençoe a Campanha e, por ela, realize sinais do Seu reino entre nós. A
link da sessão está disponível no portal>>>

b. No dia 09 de março aconteceu um Encontro de Ministros e Ministras do Sínodo Sudeste. Foi um
tempo importante de reflexão acerca dos relacionamentos entre mulheres e homens na vida e no ministério
ordenado na IECLB. Tempo de perceber que diferenças biológicas não podem se tornar ou serem
transformadas em argumento para diferenciações de outras espécies. Deus conceda dons e bons
relacionamentos para sua Igreja.

c) no dia 09 de março P. Marcos participou de dois momentos de diálogo com estudantes e professores da
Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, PUC de São Paulo. Ao lado do Padre Bizon falou
do tema e lema desta Campanha, sua intenção e possibilidades de superação dos muros que existem entre
as igrejas, pessoas e sociedade. Sobretudo, das pontes necessárias para a superação destes muros. Deus
desperte entre nós sempre mais pessoas dispostas à vida em comunhão fraterna. A participação com as
turmas do turno da noite pode ser conferida neste link: https://youtu.be/_VxzO02BB74

d) No dia 06 de março P. Marcos participou da reunião da Diretoria da Paróquia Norte do Rio de Janeiro.
O objetivo foi conversar, ajustar e encaminhar o tempo de vacância desta paróquia. P. Jan está de mudança
para atuar como ministro na Igreja Luterana do Chile. Rogamos por sobre ele e também por sobre a
Paróquia Norte as ricas bênçãos de Deus.

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. curso online Diaconia e Luto – Acompanhamento a pessoas enlutadas: inscreva-se para participar do
curso oferecido pela Coordenação de Diaconia e Núcleo de Produção e Assessoria da IECLB. O curso, que
tem duração de 30h, será realizado em três turmas e está aberto para todas as pessoas interessadas, mas
as vagas são limitadas. Mais Informações, datas e programação disponíveis no Portal>>>

3. Edital de Projetos da IECLB: A IECLB abre editais para projetos de Fortalecimento da Vida Comunitária.
Confira as regras e orientações no no Portal>>

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:

11/03/2021

Um servo do Senhor

11/03/2021

Estrangeiros

10/03/2021

Povo de Deus: quem são os evangélicos e por que eles importam (resenha livro)

10/03/2021

Deus é amor

10/03/2021

Sabedoria diante das escolhas da vida! - Deuteronômio 30.19 - Pastor Jonathan Klebber -

11 de março de 2021
09/03/2021

Tu és plano de Deus - PPHMista Jéssica Lais Kriese Duffeck - 10 de março de 2021

08/03/2021

Dedicado ao Dia Internacional da Mulher

07/03/2021

Mandamentos, oportunidade para uma vida melhor - Culto 07/03/2021 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.

