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PALAVRA PASTORAL
“Jesus disse para Tomé: você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo
creram.” (João 20.29)
O diálogo entre Jesus e Tomé está no contexto da ressurreição. Jesus ressuscitou. Como Tomé poderia crer no
que ainda não conhecia? Tomé teve dúvidas. Precisou ver o Senhor para crer na possibilidade da ressurreição. A
bem-aventurança da fé, todavia, está no crer sem precisar ver. Bem-aventuradas as pessoas que creram na
ressurreição de nosso Senhor sem precisar vê-lo.
Para os discípulos e discípulas da primeira geração crer em Cristo foi mais fácil. Acho que foi. Conviveram com
Jesus e viram os sinais feitos, ouviram as palavras ditas e conviveram com Ele. As pessoas cristãs da 2ª geração
em diante não tiveram este privilégio. São as pessoas que vieram a crer sem ver Jesus. Creram por acreditar no
que os discípulos e apóstolos falaram e fizeram em o nome de Jesus. Ou seja, creram por terem tido perto de si
pessoas fiéis no testemunho do nome do Senhor. Estas pessoas são chamadas de bem-aventuradas, as que
receberam verdadeiramente um favor de Deus.
Crer por ter recebido um testemunho fiel.
Rendamos graças a Deus pois tivemos gerações que nos antecederam na fé e que nos legaram este testemunho.
Falaram do que viram e ouviram. Nós cremos e acreditamos no que nos contaram. Somos bem-aventurados(as).
Mas reside aqui também nosso desafio: convidar uma nova geração, que cresce em sociedade cética e marcada
pela dúvida, a crer. O convite o faremos por palavra e testemunho. Oro a Deus para as palavras proclamadas
sejam sempre espelho da vontade de Cristo; que o testemunho rendido seja sempre sal da terra e luz do mundo.
Dois caminhos podem ajudar: a) uma espiritualidade que caminha em confiança rumo a um futuro que não
conhece (exemplo: lembro-me bem que no colegial sonhava com um futuro profissional. Decidi preparar-me e
deixei Deus conduzir-me. A oração foi fiel companheira); b) o ouvir da Palavra e o celebrar dos Sacramentos. Por
eles Deus se torna visível, concreto e real entre nós.
Bem-aventuradas as pessoas que creem sem ver a Jesus Cristo (fisicamente); bem-aventuradas as pessoas que
o testemunham fielmente. 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

11 ABRIL / 2º DOMINGO DA PÁSCOA
Liturgia:
Prédica: João 12.12-16;
Liturgia de Ramos: Salmo 118.1-2,19-29
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)
Liturgia:
Prédica: Atos 4.32-35;
Leituras bíblicas: Salmo 133 * 1 João 1.1 – 2.2 * Marcos 16.12-18
LEMA DA SEMANA
Jesus disse para Tomé: Você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo
creram! (João 20.29)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos...
11 ABRIL / 2º DOMINGO DA PÁSCOA
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pelo Sínodo Sudeste para 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.

VEM AÍ...



10/04, reunião do Conselho da Igreja



11/04, culto na CELVA – Oração de Gratidão pela renovação dos TAMs dos ministros Felipe Milani,
Lauri Wirth e Vera Gewehr



13/04, Conferência Ministros e Ministras do Núcleo Rio de Janeiro



14/04, Conferência Ministerial Plena



17/04, Assembleia da UP Campinas



17/04, XI Fórum da Mulher Luterana



20/04, Assembleia da UP São Paulo



21/04, Dia Nacional da Juventude



22/04, reunião Presidência e Pastores/as Sinodais



22/04, reunião da Comissão de Acompanhamento à Gestão do Sínodo Sudeste



24/04, reunião do Conselho da Igreja e Conselhos Nacionais da IECLB



27/04, reunião dos presidentes das Paróquias do RJ (região metropolitana)



28/04, Live da IECLB



28/04, Diretoria do Conselho Sinodal



01 e 02/05, Seminário do 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

Hebreus 4.13 – Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto
e aberto diante dos seus olhos, e é a ele que todos nós teremos de prestar contas.
11/04 - Alexandre Martins Roberto
15/04 - P. Hans Hartmut Hachtmann

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) Dia 31/04 reuniu-se a Diretoria do Conselho Sinodal em sua reunião ordinária. Na pauta as questões
administrativas, pastorais e, especialmente, os encaminhamentos da Assembleia Sinodal no mês de
maio/21.

b) Dia 01/04 aconteceu a reunião da Equipe de Diaconia do Sínodo Sudeste. Na pauta a avaliação dos
retornos oferecidos pelas comunidades acerca das ações diaconais no ano de 2020. Muitos e belos relatos,
cheios de fé e espiritualidade. Mas sabemos que há mais. Por isso pedimos a atenção das comunidades que
ainda não o enviaram.
Gratidão a Deus por esta turma que ama mais ao próximo do que a si mesmo (a).

c) Dia 01/04 aconteceu a Reunião do Grupo de ECC (Educação Cristã Contínua) do Sínodo Sudeste. O
grupo preparou planeja ações de formação para o Sínodo Sudeste. Neste dia preparou o encontro acerca da
1ª das Metas Missionárias da IECLB.
Gratidão por esta equipe que se anima com a formação cristã.

d) No dia 06/04 aconteceu o primeiro encontro de formação acerca das Metas Missionárias da IECLB. São
metas definidas pela igreja, referência para todas as comunidades e imprescindíveis nos planejamentos
comunitários.
Nesta meta falamos de Formação Continuada (formação Cristã para todas as fases da vida), Formação de
Ministros (as) – queremos boas lideranças ministeriais na Igreja e Formação de Lideranças, ou seja, pessoas
que são batizadas e por seu dom testemunham o Evangelho.
Gratidão ao Pastor Emílio Voigt, assessor da Presidência da IECLB, que nos assessorou e a todas as
pessoas que dedicam do seu tempo para o planejamento das ações da fé nas comunidades e instituições da
Igreja.

e) No dia 07/04 reuniu a Conferência de Ministros e Ministras da UP Campinas. Foi uma reunião
extraordinária para conversar e encaminhar o culto de encerramento da Assembleia Sinodal. O colégio de
ministros e ministras aceitou o desafio de pensar, organizar e encaminhar tecnicamente um culto sinodal
para todas as comunidades.
Guarde esta data: 16/05, 10h, culto de encerramento da Assembleia Sinodal reunindo de forma virtual
TODAS AS COMUNIDADES DO SÍNODO SUDESTE.
Deus nos fez corpo, sua Igreja, assim queremos permanecer.

2. Material para Ensino Confirmatório Virtual (e presencial): A IECLB coloca à disposição das
comunidades

materiais

para

encontros

de

Ensino

link: https://sites.google.com/adl.org.br/ensinoconfirmatorioieclb

Confirmatório.

Acesse-os

pelo

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. Curso EAD: Coordenação de Grupos da Pessoa Idosa e Agentes Multiplicadores. A FLT oferece um
curso de extensão EAD. Mais informações no flyer ou no site www.flt.edu.br. Inscrições pelo link>>>

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. 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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E depois da Páscoa?
Não se esconda de Deus...
Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste
Orações em Tempos de Pandemia
Sejamos Prudentes! - Mateus 26.41 - PPHMista Jéssica Lais Kriese Duffeck - 07 de abril de 2021
Páscoa
Novos valores...
Confiar e Agradecer! - Tiago 5.13 - Pastor Jonathan Klebber - 08 de abril de 2021
O que você está disposto/a a fazer? - Lucas 18.18-23 - P. Gerson Acker - 06 de abril de 2021
Páscoa
Consolados para consolar...
Metamorfose - Amós 3.6 e Lucas 24.26 - P. Francisco Santos - 05 de abril de 2021
Páscoa - Tempo de olhar para a cruz
Deus é Senhor!
Culto de Páscoa - União Paroquial de São Paulo/SP - 03 e 04 de abril de 2021
Culto de Páscoa das Crianças - Paróquia do ABCD, Santo André/SP - 04/04/2021
Páscoa!!
Doze discípulos, "discípulas" e "apóstolas" ao lado do Mestre
O bom em favor dos maus
Domingo de Páscoa - Culto 04/04/2021 Paróquia Bom Samaritano Ipanema, Rio de Janeiro/RJ
Culto - Sexta-feira da Paixão - Paróquia Cantareira, São Paulo/SP - 02/04/2021
A Graça é uma invasão do Reino de Deus na terra
Cristo, a nossa paz!
Karfreitag - P. Daniel Meyer Do Santos - Igreja da Paz - Santo Amaro - São Paulo/SP
Boletim Arco-íris - Abril de 2021 - Paróquia do ABCD, Santo André/SP
Vista da cidade - Salmos 121.1-2 - Pastor Tiago Sacht Jaske - 01 de abril de 2021
Plantar e colher
Rastros de Deus
Sexta-feira da Paixão - Culto 02/04/2021 Paróquia Bom Samaritano Ipanema, Rio de Janeiro/RJ
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PALAVRA DO PASTOR - ABRIL DE 2021
Pai, Perdoa-lhes - Lucas 23.34 - Missionário Felipe Milani - 31 de março de 2021
Inveja...
Um exemplo incrível - Atos 16.25 - PPHMista Evair Tonn - 30 de março de 2021
Fuja do domínio das emoções
Ele é o Filho de Deus
Perseguido pela esperança
Esperança...
Livres para fazer o bem
Aquele que fez os dias permanece o mesmo
A bênção vem de Deus
Um testemunho de vida - Romanos 1.16; João 11.25 - Pastor Ernani Ropke - 29 de março de
Wir gehn hinaus nach Jerusalem - P. Daniel Meyer Do Santos - Igreja da Paz - Santo Amaro Liberdade - Gálatas 5.1,13-15 - Pastor Elton Pothin - 27 de março de 2021
Ainda ouso, porém, ter esperança
Graças a Deus...
Domingo de Ramos - Culto 28/03/2021 Paróquia Bom Samaritano Ipanema, Rio de Janeiro/RJ
Cristo é a nossa paz - Efésios 2.14 - Pastor Eldo Kruger - 26 de março de 2021
Confusos e ofensivos: e por qual motivo?
Videira de Deus
Culto das Crianças - Paróquia do ABCD - Santo André/ SP - 28/03/2021
Culto: Domingo de Ramos - Paróquia de Santo Amaro - São Paulo/SP - 28/03/2021

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.

