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PALAVRA PASTORAL
“Levai as cargas uns dos outros e, assim, cumprireis a lei de Cristo.” (Gálatas 6.2)
No Evangelho de João, capítulo 9, nos é narrada a cura de um jovem cego desde o nascimento. A pergunta
que os discípulos fazem é: quem pecou, ele ou seus pais? Jesus responde: nem ele, nem seus pais.
Acontece assim para que nele se manifestem as obras de Deus. (Jo 9.1-3).
A situação do jovem cego é difícil. Provoca até comoção. Sim, pena. Uma situação dessas não pode ficar
assim. Então os discípulos procuram pelo culpado, pela pessoa responsável por essa situação. Quem pecou,
ele próprio ou os pais? Os discípulos precisam dessa pessoa culpada para conviver com a situação e
justificar sua própria posição.
Mas Jesus não entra nessa vibe. Ele não adota o caminho do encontrar culpados(as). Afirma que as coisas
são assim para que a Glória de Deus seja manifesta. É difícil compreender essa resposta quando
continuamos com o foco na busca por pessoas culpadas.
Compreendi melhor a resposta de Jesus quando aproximei a fala de Jesus ao que o Apóstolo Paulo
escreveu aos Gálatas 6.2: “Levai as cargas uns dos outros e, assim, cumprireis a lei de Cristo.” A dor existe.
Ela é como um convite para que eu me aproxime da pessoa que sofre e, em solidariedade, ajude a carregar
o fardo. No resultado dessa ação, o alívio do sofrimento, revela-se a glória de Deus.
A glória de Deus não se revela na dor, mas na solidariedade que pode superar a dor. A obra de Deus não é
o sofrimento, mas aquilo que transforma a situação.
Um outro exemplo pode ajudar: você já conversou com alguém quando estava triste e, depois da conversa,
sentiu-se novamente animada? Renovada até? Pois então, a glória de Deus se revela nesta força e ânimo
que renascem desse diálogo.
Essa é uma missão da comunidade e da pessoa cristã: elas não existem para buscar pessoas culpadas, mas
para revelar a glória de Deus nas dores que acompanham a vida das pessoas. Perceba quantas vezes e em
quais momentos a comunidade assim age. Jesus ensina que Deus está na ação solidária, ali onde a dor e o
pecado são superados – não na busca incessante por pessoas culpadas.
Deus, em seu amor, guarde sua semana e faça do seu testemunho um sinal da Sua glória.
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

25 ABRIL / 4º DOMINGO DA PÁSCOA
Liturgia:
Prédica: 1 João 3.16-24;
Liturgia de Ramos: Atos 4.5-12 * Salmo 23 * João 10.11-18
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)
LEMA DA SEMANA
Jesus Cristo diz: Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim.
(João 10.14)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
25 ABRIL / 4º DOMINGO DA PÁSCOA
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pela Comunidade: Oferta Local
Faça sua oferta por conta bancária a sua comunidade!

VEM AÍ...








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
04/05, Coordenação ECC Sudeste

























05/05, Coordenação Comunicação Sinodal
06/05, Coordenação Diaconia Sudeste
07 e 08/05, Assembleia Missão aos Marinheiros Alemã
09/05, dia das Mães
11/05, Conferência da UP SP
13/05, Diretoria da OASE Sinodal
15/05, XXIV Assembleia Sinodal
16/05, 9h30, Culto Virtual Sinodal de Encerramento da Assembleia Sinodal
18/05, Reunião Diretoria da Paróquia em Limeira
20/05, Presidência da IECLB e Pastores(as) Sinodais
22/05, 2ª etapa do Fórum Nacional da Mulher Luterana
23/05, pentecostes
23/05, culto em Ferraz de Vasconcelos, SP
23/05, culto Nacional de Lançamento da Campanha Vai e Vem
24/05, 1ª avaliação PPHM – Guarulhos/SP
25/05, 1ª avaliação PPHM – Vila Campo Grande/SP
26/05, Diretoria do Conselho Sinodal
27/05, Diaconia e Escuta – diálogo com os grupos
28/05, 1ª avaliação PPHM – Santo André/SP
01/06, Seminário Metas Missionárias, 2ª meta
02/06, Coordenação Comunicação Sínodo Sudeste
03/06, Corpus Christi
05/06, live Núcleo Rio de Janeiro (Ecologia: Bíblia, Cidade e Prática)

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

Romanos 12.12 – Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres; aguentem com paciência os
sofrimentos e orem sempre.

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) Dia 17/04 reuniu-se a Assembleia da União Paroquial Campinas para sua assembleia geral ordinária.
Na pauta os temas ordinários como os relatórios da presidência, pastoral e financeiro. Destaque-se o apoio
da União Paroquial, através do fundo de ação missionária, para a viabilidade do Campo de Atividade em
Cosmópolis/SP. Deus guarde as lideranças e as comunidades da região de Campinas.

b) Dia 18/04 P. Marcos participou do culto virtual da comunidade em Campinas, SP. A comunidade celebra o
mês da diaconia. Gratidão pela expressão una e conjunta da fé desta comunidade, em palavra, oração e
ação. Deus a guarde em seu amor. https://www.youtube.com/watch?v=jqYlNM3UpBY

c) No dia 20/04 a União Paroquial São Paulo realizou a sua Assembleia Geral Ordinária. Na pauta os temas
ordinários como os relatórios da presidência, pastoral e financeiro. Deus guarde as lideranças e as
comunidades da região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e Vale do Paraíba.

d) No dia 21/04 a IECLB celebrou o Dia Nacional da JE. É a presença das pessoas jovens na dinâmica da
sua igreja. Deus os permita crescer, fortalecer e liderar a sua igreja em tempos de mudanças aceleradas.
Veja mais>>>

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) 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. O Conselho Sinodal de Jovens organiza o

Retiro on-line de formação de líderes. Tema:
Construindo JEs na selva de pedra. Dia 01/05,
16h. Em breve, mais informações.

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. Campanha OASE Amiga das Crianças: Os grupos
de OASE no Brasil iniciaram uma campanha para
presentear crianças da família, do Culto Infantil e da
Comunidade com assinaturas da revista “O Amigo das
Crianças”, produzida na IECLB e que já ensinou
crianças de muitas gerações. Para participar da
campanha basta contatar a Editora Sinodal por e-mail
amigodascriancas@editorasinodal.com.br,

telefone

(51) 3037-2366 ou Whatsapp (51) 98122-5269 e falar
desta campanha. Você pode ajudar a ensinar a fé e
construir memórias religiosas que acompanharão as
crianças por toda a vida.

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:

22/04/2021

Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste

22/04/2021

Orações em Tempos de Pandemia

22/04/2021

Um convite à morte, uma das oito marcas do discipulado cristão

22/04/2021

Esperança em Cristo...

22/04/2021

Um bom Conselho - 1 Coríntios 16.13-14 - Pastora Daiana Bernd Bottcher - 23 de abril de

2021
21/04/2021

Esperar - Salmo 27.14 - Pastora Argéli K. Karsburg - 21 de abril de 2021

21/04/2021

Pandemia, futuro incerto, juízo: o que podemos aprender da Bíblia para enfrentar crises?

21/04/2021

Depois da tempestade...

21/04/2021

As marcas de quem ama - Romanos 12.9 - Pastor Astor Albrecht - 22 de abril de 2021

20/04/2021

Sinal do amor de Deus

20/04/2021

Pandemia, futuro incerto, juízo: o que podemos aprender da Bíblia para enfrentar crises?

19/04/2021

Deus nos guia - Salmo 37.23-24 - Pastor Luis Carlos Oliveira - 19 de abril de 2021

19/04/2021

Procura-se esperança

19/04/2021

Deus cuida de nós

19/04/2021

A súplica de um inocente injustamente acusado! - Salmo 5.1-6 - P. Alberi Neumann - 20 de

abril de 2020
18/04/2021

Culto: 3° Domingo da Páscoa - Paróquia Nipo-Brasileira, Liberdade/SP - 18/04/2021

18/04/2021

Culto das Crianças - 3° Domingo da Páscoa - Paróquia do ABCD, Santo André/SP -

18/04/2021
18/04/2021

O ano sempre será novo

18/04/2021

Deus é gracioso

17/04/2021

É preciso acreditar - Lucas 24.36b-48 - Estagiário Tiago Schroeder - 17 de abril de 2021

17/04/2021

Por uma nação de candeeiros

17/04/2021

Os ensinamentos de Deus são luz para o mundo

17/04/2021

A paz de Cristo - Culto 18/04/2021 Paróquia Bom Samaritano Ipanema, Rio de Janeiro/RJ

16/04/2021

Tire o pó de sua Bíblia

16/04/2021

Jesus basta...

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.

