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MEDITAÇÃO
PALAVRA PASTORAL:
“Não to mandei eu? Sê forte e corajoso; não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é
contigo por onde quer que andares.” (Josué 1.9)
Completamos esta semana um ano de pandemia. Um ano desde o primeiro caso de COVID no Brasil. Um
ano que a IECLB decidiu recomendar a não realização de atividades presenciais para que não fôssemos
comunidades que contribuem na contaminação de pessoas espalhando o vírus.
Neste ano muita coisa aconteceu.
As comunidades de fé se reinventaram na forma de ser igreja e comunidade cristã: de forma virtual
testemunhar o Evangelho, celebrar cultos, reuniões e encontros de grupo comunitário. As lives passaram a
ser parte da rotina. A prática diaconal também mudou: muitas visitas passaram a ser virtuais e as
presenciais estão cheias de cuidado; não abraçar virou regra e usar a máscara símbolo de cuidado com a
vida – DA OUTRA PESSOA; doar cestas básicas foi importante pois a fome se fez perceber em muitas
casas. A ênfase teológica fortaleceu-se na busca pela misericórdia de Deus e no clamor pelo cuidado com o
mundo.
Neste processo 03 palavras de gratidão devem ser elevadas a Deus: 1º) pelos ministros e ministras que nos
deu. Esta equipe se reinventou rapidamente na gravação de cultos e orações, edição de vídeos, no falar
para a câmera, no cuidar das famílias de forma virtual e assim por diante; 2º) às lideranças das comunidades
que também se reinventaram na condução das comunidades. Quantas horas avaliando a situação da
pandemia com o objetivo de decidir se os templos podem ser abertos com segurança ou não para atividades
presenciais; a necessidade de repensar estratégias financeiras; reuniões virtuais com o objetivo de propor
formas de manutenção e mobilização da comunidade. E quanta diaconia praticada com visitas presenciais
cheias de cuidado, virtuais e doação de cestas básicas. Muito obrigado; 3º) às famílias membro que
acolheram a nova realidade, entenderam as mudanças necessárias e adaptaram-se à oração e pregação da
palavra pela televisão e computador. Muitas pessoas que sequer imaginavam algum dia orar dessa forma.
Muito obrigado pois vocês continuaram sendo a expressão de fé da comunidade.
Muitas mudanças aconteceram também no trabalho. Alguns de nós passaram a trabalhar de casa; outros

infelizmente perderam o emprego; outros choraram quando seu comércio fechou; alguns tiveram que pensar
novas estratégias para sobreviver. Sair de casa para granjear o pão de cada dia é a necessidade de muitas
pessoas apesar do risco constante de contaminação. Cresceu a economia informal.
No caos ser pessoa cristã. Solidária. Quero propor a você um exercício de solidariedade: nesta Páscoa, se
puderes, compre algo do seu vizinho, da sua vizinha, da família da sua rua que se reinventou para garantir a
sobrevida da família, de um colega de trabalho que vende um produto para completar a renda. Una a fé no
Cristo que morreu e ressuscitou por ti no cuidado em favor de alguém. A quaresma provoca em nós esta
conversão ao cuidado.
Nas famílias muita coisa mudou. Já falei do trabalho e da dificuldade de sustentar a casa. Mudou a rotina
das crianças: escola pela internet (quando tem); o mesmo computador para mais de uma pessoa; o ambiente
da casa fica mais tenso quando convivemos muito tempo juntos; fica triste quando há violência, fome,
destrato de pessoas. Mas fica pesado mesmo quando falece alguém e não podemos nos despedir. Deus,
tenha piedade e misericórdia.
A caminhada da Semana Santa é dolorosa. Uma caminhada em direção ao fim. Sem perspectiva. Mas eis
que Deus vai junto por este caminho. Sua presença faz na dor revelar o amor; a esperança ocupar o lugar da
desesperança; a solidariedade o lugar da competição; a partilha o lugar da ganância. Parece tudo muito frágil
– e ao mesmo tempo tudo tão certo. Os sinais são os da dor – a perspectiva a do amor. Deus não fica na
cruz. Ele ressuscita no domingo de Páscoa. Sim, ele faz a passagem da morte para vida.
Nesta fé vive a pessoa cristã. Forte e corajosa, sem medo, pois Deus é conosco.
Pastor Sinodal Marcos Jair Ebeling

PITACO DE PASTORAL URBANA
Um ano de pandemia. Um ano de restrições e distanciamento social. Um ano sem atividades presenciais ou
de presença parcial. A Pastora e Capelã do Hospital Alemão Oswaldo Cruz traz orientações para o tempo
que vivemos.

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

Veja no Portal>>>

LEMA BÍBLICO DA SEMANA

21 MARÇO / 5º DOMINGO NA QUARESMA

Liturgia:
Prédica: Hebreus 5.5-10;
Leitura bíblica: Jeremias 31.31-34 * Salmo 51.1-12 ou Salmo 119.9-16 * João 12.20-33
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)
LEMA DA SEMANA
Jesus Cristo diz: O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para
salvar muita gente. (Marcos 10.45)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
21 MARÇO / 5º DOMINGO NA QUARESMA
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pela IECLB ao Programa de Aconhamento a
Ministras e Ministros: Oferta Nacional
Há 1 ano, nos deparamos com o início da pandemia. Mudamos hábitos de vida e de trabalho. Ministros e
ministras da IECLB precisaram reinventar-se para chegar, on-line, com fé, esperança e amor aos lares de
milhões de pessoas.
Em 2021, queremos voltar a nos encontrar e nos abraçar. O Programa de Acompanhamento a Ministras e
Ministros oferece seminários nacionais que têm o objetivo de cuidar, fortalecer e qualiﬁcar o ministro e a
ministra. Tua oferta possibilita nosso abraço, nossa capacitação e fortalece nosso chamado para a missão de
Deus. Gratidão!

VEM AÍ...



20 e 21/03, visita pastoral, avaliação do CAM e renovação do TAM - Teófilo Otoni/MG - cancelada



23/03, Conf. Ministerial Núcleo MG



25/03, presidentes das comunidades da região Metropolitana do Rio de Janeiro



27/03, Assembleia Paróquia Norte/RJ



27/03, 19h – live de Páscoa da UP São Paulo.



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

Provérbios 16.9 – A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor.

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) No dia 12.03 a Pastoral da Comunicação e Social da Igreja Católica, região de Resende, organizou uma
live com o tema da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. P. Marcos e Dom Francesco Biazin
conversaram sobre o tema do Diálogo e sua importância na edificação de comunidades acolhedoras. Duas
pessoas membro da Comunidade Luterana de Resende participaram ativamente e duas lideranças, uma
católica e outra batista, renderam testemunho jovem de vida ecumênica. Deus guarde unido seu povo no
mandamento da unidade.

b) no dia 14 de março P. Marcos participou de culto e assembleia geral da Comunidade em Cosmópolis.
Foi um momento de celebrar e orar, deliberar e encaminhar temas daquela paróquia que está em vacância
ministerial e agora acolhe, por um período, o candidato ao ministério pastoral na IECLB Fabrício Wagner.
Deus guarde esta comunidade em seu amor.
c) no dia 16 de março aconteceu a Conferência de ministros e ministras da UPSP. O colégio pastoral
conversou sobre planejamento estratégico, cuidado pastoral e institucional. Deus guarde em fé viva quem a
Ele se dedica pelo ministério.

d) no dia 16 de março aconteceu a Reunião do Conselho Deliberativo da UPSP. Na pauta o
encaminhamento das atividades das comunidades, pastorais e estratégicas das Comunidades na metrópole
paulistana. Deus conceda orientação e graça ao seu povo.

e) Com assessoria do Instituto Sustentabilidade (InS), aconteceu no dia 11 de março a primeira etapa do
curso ‘Liderança Cristã’, promovido pelo Sínodo Sudeste da IECLB. O encontro de formação de lideranças,
organizado pelos núcleos Rio de Janeiro e Minas Gerais, acontece em dois momentos e no formato virtual.
76 lideranças participaram desta primeira etapa. Veja mais>>>

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.

Informações,

datas

e

programação

disponíveis

https://www.luteranos.com.br/noticias/inscricoes-abertas-para-o-curso-online-diaconia-e-lutoacompanhamento-a-pessoas-enlutadas

no

link:

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. Edital de projetos da Fundação Luterana de Diaconia: FLD lança editais para apoiar projetos de
grupos frente à pandemia de Covid-19. Editais 2021 tem como foco Fortalecimento e soberania de
territórios e Ajuda Humanitária. Veja detalhes, prazos e ênfases

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. Curso online sobre Visitação às pessoas
enfermas e enlutadas: o Pastor Alberi Neumann
(Paróquia do ABCD) e a Pa Joice Klein (capelã do
Hospital Alemão Oswaldo Cruz) assessoram curso
com o tema: Visitação às pessoas enfermas e
enlutadas:

espiritualidade

como

um

recurso

terapêutico, promovido pelo Sínodo Uruguai.
Cronograma:
Etapa 1: Fundamentação bíblico-teológica sobre
espiritualidade e fé
Etapa 2: A fé no contexto da doença
Etapa 3: A fé que fortalece o esperançar no luto.

Inscreva-se gratuitamente pelo link

7. Live: Santa Ceia e Pandemia: a pandemia nos desinstala nas práticas pastorais que sempre tínhamos
como Igreja. O Sacramento da Santa Ceia e a forma de servi-lo é um deles. Sobre isso queremos amanhã
dialogar

em

uma

live

do

Sínodo

Uruguai,

Paróquia

de

Palmitos.

Você

pode

acompanhar:

https://www.facebook.com/114729606646829/posts/455991749187278/

8. 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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Entregue-se aos planos de Deus
Os planos de Deus
Vale a Pena Viver - Salmo 27.1 - Pastor Rolf Rieck - 17 de março de 2021
O vento continua a soprar
O Deus que vê
Lidar com as incertezas da vida - Êxodo 3.1-4,17 - Pastor Natanael da Silva- 16 de março
O vento continua a soprar
Jesus é a cara do Pai!
A Inspiração do Girassol - Mateus 22.37-39 - Pastor Marcos Jair Ebeling - 15 de março de
C. S. Lewis: o poder e os limites da oração
O que vimos e ouvimos...
Culto: 4º. Domingo na Quaresma - 14/03/2021 - Paróquia de Guarulhos/SP
Culto das Crianças - 4º. Domingo na Quaresma- Paróquia do ABCD, Santo André/SP C. S. Lewis: o poder e os limites da oração
Palavra de Deus: Quem a achará?
AmorizAção contra as polarizações - João 3.16 - Pastora Mara Parlow - 13 de março de
Colocando a esperança em ação - esperançar é preciso
A "sorte" está em Deus
Porque Deus amou o mundo - Culto 14/03/2021 Paróquia Bom Samaritano Ipanema, Rio de
''An unserer Stelle...'' - P. Daniel Meyer Do Santos - Igreja da Paz - Santo Amaro - São
Deus tem sido nosso Deus desde sempre! - Salmo 22.10 - P. Klaus Wirth - 12 de março de
Colocando a esperança em ação - esperançar é preciso
Somos do Senhor

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.

