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PALAVRA PASTORAL
Os discípulos de Emaús disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração, quando ele,
pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? (Lucas 24.32)
Dois discípulos estão a caminho. Estão com os corações dilacerados. A imagem que carregam é o Jesus
crucificado e morto. Sonhos, esperanças e planos estão sepultados.
Porém, no caminho a Emaús alguém repentinamente se aproxima e começa um diálogo com os
desanimados. Abalados pelas atrocidades cometidas com Jesus, os dois não compreendem quem é esse
desinformado. A dor e o sofrimento haviam cegado.
Com os discípulos a caminho de Emaús recebemos das divinas mãos um maravilhoso aprendizado: Deus,
em Cristo, não nos deixa desamparados. Ele caminha ao lado e permite ao angustiado e enlutado fazer a
catarse dos traumas que o tem abalado e cegado. Pela escuta atenta o Ressuscitado vai dando ao coração
dilacerado abertura para que a sua Palavra seja assimilada.
Na atualidade, com a pandemia, também há muitos traumas e lutos. Dores, necessidades e sofrimentos
estão em todas as partes e lados. A Escritura nos lembra que o Ressurreto caminha ao nosso lado e nos
convida como comunidades a escutar os traumas e necessidades e a partilhar com as pessoas sua Palavra
e o pão que faz arder novamente o coração e abrir os olhos para o verdadeiro ser cristão. A escuta e o
partilhar são o novo abraço que o Ressuscitado nos convida a exercitar. 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

18 ABRIL / 3º 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: Lucas 24.36b-48;
Leituras bíblicas: Atos 3.12-19 * Salmo 4 * 1 João 3.1-7
LEMA DA SEMANA
Os discípulos de Emaús disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração, quando ele,
pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? (Lucas 24.32)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...

18 ABRIL / 3º DOMINGO DA PÁSCOA

As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pela IECLB ao Fundo para Trablho Diaconal:
Oferta Nacional
Diaconia – fé em ação
A oferta deste domingo está destinada para a Diaconia na IECLB. Diaconia é ação de cuidado para com
todas as pessoas, como resposta de fé ao cuidado que Deus tem por nós. Para motivar, fortalecer e
capacitar pessoas para a ação diaconal é necessário formação e material para estudo. E isso é possível por
meio do dinheiro ofertado com gratidão por cada um e cada uma de vocês. Nossa gratidão pela sua dádiva
que fortalece a diaconia comunitária.

VEM AÍ...



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

Salmo 5.11 – Os que te amam encontram a felicidade em ti.
18/04 - P. Zulmir E. Penno
21/04 - P. Hermann Wille
21/04 - Felipe Augusto Rieck

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) Dia 08/04 reuniu-se o Conselho de Fraternidade Cristão-Judaico para sua reunião mensal. Foi a
primeira do ano. Na pauta a forma e condução dos trabalhos do grupo de diálogo para o ano.

b) Dia 08/04 aconteceu o Encontro da Presidência da IECLB, Secretaria de Missão e Projetos
Missionários do Sínodo Sudeste com para um diálogo fraterno de partilha e acompanhamento das
atividades. Participaram as Comunidades em São José dos Campos, Santos e a Missão aos Marinheiros,
CELVA – Valinhos, SP.
Deus guarde e abençoe os trabalhos missionários em nosso sínodo.

c) No dia 12/04 P. Marcos participou do culto virtual da Comunidade CELVA. Foi um momento celebrativo
encantador e especial pelo anúncio da renovação dos TAMs do Ministro Miss Felipe Milani e dos ministros
voluntários P. Lauri Wirth e Cat. Vera Gewehr.
Deus abençoe o trabalho desta equipe ministerial na Comunidade CELVA (Comunidade Evangélica Luterana
Missionária do Vale do Atibaia, SP.

d) No dia 12/04 P. Marcos participou de reunião do Instituto 2024 como convidado. O Instituto planeja ações
para o bicentenário da imigração alemã no ano de 2024 em todo o Brasil. Certamente a Igreja Luterana tem
também o que celebrar e uma caminhada em parceria é importante para contemplar todos as contribuições
em solo brasileiro. Passado este tempo, temos história para contar e realidades a construir. Deus guarde a
vida do povo migrante assim como a guardou até aqui, sobretudo nos momentos de maior dificuldade.
Conceda a contínua e crescente capacidade de inserção em solo brasileiro.
e) No dia 13/04 reuniu-se a Conferência de Ministros e Ministras do Núcleo Rio de Janeiro. Em pauta os
temas das comunidades do Núcleo, sua forma de organizar-se e um olhar para o bicentenário da imigração
alemã e fé luterana em 2024.
Deus guarde a caminhada da Sua Igreja no Rio de Janeiro.

f) No dia 14/04 aconteceu a Conferência Plena de Ministros e Ministras do Sínodo Sudeste. Em pauta
um estudo do Tema do Ano da IECLB com o P. Dr. Paulo Butzke e encaminhamentos da Assembleia
Sinodal.
Oramos para que Deus seja gracioso e generoso com cada colega e comunidade no testemunho evangélico
rendido.

g)

No dia 14/04 reuniu-se a Comissão de Comunicação do Sínodo Sudeste. Na pauta o

acompanhamento das atividades virtuais neste tempo de paralisação das atividades presenciais e os
encaminhamentos para com o aplicativo da IECLB. Por graça nos é permitido pregar o Evangelho a todos os
povos sem expor ninguém ao vírus. Agradecemos a Deus por isto.

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

materiais

para

encontros

de

Ensino

Confirmatório.

Acesse-os

pelo

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

3) Mês da Diaconia: em abril a IECLB celebra o mês da Diaconia. Neste ano o tema é: Viver o batismo dons a serviço da paz. Vários materiais estão disponíveis para culto, mensagem e grupo de estudos.
Também um vídeo que ensina a fazer a dobradura do tsuru, símbolo da atividade deste ano.

O objetivo é refletir com as pessoas como elas podem, a partir de seus dons, fazer ações diaconais que
contribuem para termos um mundo com mais justiça, solidariedade e paz.

Acesse os subsídios no link>>>

Acesse os Anexos>>>

4) ASSEMBLEIA SINODAL: acontece nos dias 15 e 16 de maio a Assembleia Sinodal do Sínodo
Sudeste. É um momento de diálogo acerca das estratégias do ser igreja luterana no Sínodo Sudeste.
A pandemia faz com que esta assembleia aconteça de forma virtual. Certamente um momento novo. Este
nos oportuniza a realização de um Culto Sinodal no domingo dia 16/05. Reserve a data. Será um momento
para todas as comunidades juntas celebrarem em comunhão que enche de esperança.

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. Bom dia a todas, todes e todos!!
No dia 1º de maio nós teremos nosso Retiro on-line
de Formação de Lideranças, e gostaríamos demais
que o máximo de jovens participassem!
Por isso, convidamos você a estarem conosco
neste momento de formação, comunhão e
decisão!!
Mas espera, decisão? Sim!! Neste dia, além do
momento de formação, acontecerão as eleições
para o COSIJE, um momento importantíssimo no
calendário da JE, que implica nos próximos anos
de trabalho da JE no sínodo!!
Então esperamos você nesse evento, dia 1º de
maio, a partir das 16 horas!!

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. Doações OGA: Há 111 anos as comunidades da nossa Igreja recebem ajuda financeira para seus
projetos comunitários intermediada pela Obra Gustavo Adolfo (OGA).
A pandemia ceifa vidas e diminui os recursos de doação. Você pode ajudar esta importante obra:
via PIX – 01427789000124 ou
conta Banco do Brasil – Ag. 0185-6 – Conta Corrente: 35925-4
CNPJ da OGA - 01.427.789/0001-24
Veja mais>>>

5. Dia Nacional da JE: 21/04 às 19h, no YouTube da
IECLB. Convite especial para jovens – celebre junto com
jovens de todo o país este dia.

6. XI Fórum de reflexão da mulher luterana: reúne-se, neste sábado, para um olhar acerca dos 30 anos do
FÓRUM. Deus, com amor e carinho, conduza o trabalho das mulheres.

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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15/04/2021
14/04/2021
14/04/2021
14/04/2021
14/04/2021
14/04/2021
14/04/2021
13/04/2021
13/04/2021
13/04/2021
13/04/2021
12/04/2021
2021
12/04/2021
12/04/2021
11/04/2021
11/04/2021
10/04/2021
10/04/2021
11/04/2021
10/04/2021
10/04/2021
10/04/2021
10/04/2021
Janeiro/RJ
09/04/2021
09/04/2021
09/04/2021

Tire o pó de sua Bíblia
Alegria em fazer a vontade de Deus
Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste
Orações em Tempos de Pandemia
A Travessia - Romanos 5.3-5 - Pastor Rolf Rieck - 14 de abril de 2021
Babel: confusão na cidade e no coração
Deus é por nós
Gente tóxica - 2 Timóteo 3.1-5 - Pastor Gerson Acker - 15 de abril de 2021
Ouvir, Chorar, Agir! - João 11.35 - Pastor Natanael da Silva - 13 de abril de 2021
Babel: confusão na cidade e no coração
Pessoa arrependida...
A esperança da Páscoa
Crer e receber a bem aventurança - João 20.29 - Pastor Marcos Jair Ebeling - 12 de abril de
A liberdade que tanto buscamos, só a cruz de Cristo dá
Jerusalém, a controversa...
O que o domingo de Páscoa me ensina sobre a segunda-feira?
Onde está o coração da igreja cristã hoje?
Culto: 2° Domingo da Páscoa - Paróquia Leste, Ferraz de Vasconcelos/SP - 11/04/2021
Culto das Crianças - 2° Domingo da Páscoa - Paróquia do ABCD, Santo André/SP No Caminho de Emaús - Marcos 16.9 - Pastora Mara Parlow - 10 de abril de 2021
O que o domingo de Páscoa me ensina sobre a segunda-feira?
Sempre amparados
Acolhimento e comunhão - Culto 11/04/2021 Paróquia Bom Samaritano Ipanema, Rio de
Não tenha medo! - Isaías 43.1 - Pastor Klaus Dieter Wirth - 09 de abril de 2021
E depois da Páscoa?
Deus está conosco

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.

