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PALAVRA PASTORAL
Jesus Cristo diz:
"Eu sou o caminho, a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim. "(João 14.6)
Na estória de Alice no país das maravilhas há um trecho, na obra, onde Alice está perdida e encontra o Gato
em cima de uma árvore. Ao vê-lo, surge o seguinte diálogo:
– O senhor pode me ajudar? Diz Alice.
– Claro. Responde o Gato.
– Para onde vai esse caminho?
– Para onde você quer ir?
– Eu não sei. Estou perdida.
– Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve.
Você sabe para onde está indo? Quando não conhecemos o caminho é fácil se perder. Seguir qualquer
caminho pode nos colocar em grandes apuros. Seguir qualquer caminho é ser presa fácil das pessoas más
que estão à espreita pelos caminhos da vida. Seguir qualquer caminho faz da vida uma aflição, uma
angústia, um desespero.
Deus vendo que o ser humano estava perdido enviou o seu Filho. Jesus Cristo veio ao mundo para ser o
nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Crer e confiar nisso nos faz caminhar nesses tempos de
pandemia não em aflição e sem direção, mas em esperança e confiança. Não nos faz seguir qualquer
caminho, mas o caminho do cuidado com a vida. Não nos faz seguir caminhos que ameaçam, violentam e
matam, mas que protegem e defendem a vida. Não nos faz seguir qualquer verdade, mas a verdade
revelada em Cristo.
Estás perdido e desorientado diante de tantas informações desencontradas? Não sabes que caminho
seguir? Siga a Cristo. Ouça os seus ensinamentos. Ele não diz que qualquer caminho serve. Ele diz que é o
caminho. Ele guia por caminhos certos e renova as nossas forças diante dos cansaços e sobrecargas. Ele é
a luz que guia em meio aos caminhos escuros como a sombra da morte. Ele é o caminho que nos conduz a
salvação, para a casa do Pai. 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

2 MAIO / 5º DOMINGO DA PÁSCOA
Liturgia:
Prédica: João 15.1-8;
Liturgia de Ramos: Atos 8.26-40 * Salmo 22.25-31 * 1 João 4.7-21
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)
LEMA DA SEMANA
Jesus Cristo diz: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim.
(João 14.6)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
2 MAIO / 5º DOMINGO DA PÁSCOA
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pelo Sínodo Sudeste ao Apoio aos trabalhos
Administrativos: Oferta Sinodal
Você sabia que as igrejas históricas estão entre as instituições mais transparentes do Brasil? Em um país
marcado por corrupção sistêmica e falta de transparência no uso do dinheiro, isso certamente nos orgulha. A
coleta de hoje visa justamente manter o bom trabalho que temos feito.
E o que nos faz ser tão transparentes? Possuímos um sistema de governança sólido. Todos os orçamentos
e prestação de contas são acompanhados pela Diretoria do Conselho Sinodal, pelo Conselho Sinodal, pelo
Conselho Fiscal e pela Assembleia Sinodal que tem de 3 a 4 representantes por comunidade com a tarefa de
aprovar (ou não) o orçamento e prestação de contas a cada ano. Todos esses conselhos têm representantes
de diversas comunidades com funções e responsabilidades específicas, que prezam pela ética e
transparência da aplicação dos recursos doados por vocês na atividade fim da igreja. Sua oferta certamente
fortalecerá este trabalho.
Deus abençoe dádivas, doadores(as) e quem for beneficiado(a) com nossa oferta.

VEM AÍ...



























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!

Consulte o Calendário completo do Sínodo na Agenda Sinodal

ANIVERSÁRIOS

1 João 2.1 – Se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto; ele nos defende diante do
Pai.
04/05 - Diac. Vilma Petsch
04/05 - Vinícius Camuzzi
08/05 - P. Mozart João N. de Melo

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) Dia 22/04 reuniu-se a Comissão de Acompanhamento à Gestão de Campos de Atividade Ministerial
do Sínodo Sudeste para definir ações no ano de 2021. Entre as principais: rever o Planejamento
Estratégico Missionário do Sínodo Sudeste realizado através dos Núcleos e Uniões Paroquiais e pensar
novos modelos de ministério na diáspora urbana. Óh Deus, nós queremos te servir. Sê tu conosco.
b) Dia 24/04 aconteceu o Encontro Nacional de Conselhos da IECLB. Por iniciativa do Conselho da Igreja,
reuniram-se a Presidência da IECLB, o Conselhos Nacionais de trabalho, Pastores e Pastoras Sinodais, a
Presidência da IECLB e o próprio Conselho da Igreja. Foi uma manhã riquíssima, de grandes e belas
partilhas que presenteou-nos com uma visão ampla da igreja que somos. Veja matéria no link:
https://www.luteranos.com.br/noticias/conselhos-da-ieclb-se-reunem-em-encontro-nacional

c) No dia 27/04 reuniu-se parte da Conferência de Ministros e Ministras do Núcleo Rio de Janeiro para
deliberar extraordinariamente um único assunto: encaminhamentos pendentes a CELURJ (Comunidade
Evangélica de Confissão Luterana no Rio de Janeiro). Deus, graciosamente, abençoe os caminhos
institucionais para um efetivo testemunho da fé que nos move.

d) No dia 27/04 reuniram-se os presidentes das paróquias da região metropolitana do Rio de Janeiro para
dar encaminhamento final a live que o Núcleo realizará dia 05/06 por ocasião do Dia Mundial do Meio
Ambiente. Guarde a data tem coisa muito bonita pensada para todas as comunidades do Sínodo.

e) No dia 28/04 reuniu-se a Diretoria do Conselho Sinodal. A diretoria fez os últimos encaminhamentos em
relação a Assembleia Sinodal que acontecerá dias 15 e 16/05. Deus, abençoa a caminhada da tua Igreja.

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. Semana de Oração pela Unidade Cristã: entre os dias 16 e 23 de maio acontece a Semana de Oração
pela Unidade Cristã. Promovida pelo CONIC (Conselho Nacional de Igrejas Cristãs) é uma semana de
oração e celebrações ecumênicas sob o tema “Permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos” (cf.
João 15,5-9). Reúna-se com as comunidades e pessoas irmãs, celebre e ore a Deus pela unidade do Seu
povo.

Os materiais estão disponíveis no link>>>

2. O Conselho Sinodal de Jovens organiza o Retiro online de formação de líderes. Tema: Construindo JEs na
selva de pedra. Dia 01/05, 16h.

Próximo sábado, dia 1º de maio, já vai acontecer esse
evento incrível, e pra participar dele é só se inscrever
nesse

formulário

(

https://forms.gle/eDuUVjQdVmLVTYxk6 ) e participar
com a gente no sábado!!
E fiquem também prestando atenção aqui no nosso
Instagram, que nessa semana vão sair mais informações
sobre o retiro e as eleições que vão acontecer também!!

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:

29/04/2021

Casais - Colossenses 3.14 - Missionário Felipe Milani - 29 de abril de 2021

29/04/2021

Inconformismo - uma das 8 marcas do discipulado cristão

29/04/2021

Aconselhando Deus...

28/04/2021

Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste

28/04/2021

Orações em Tempos de Pandemia

28/04/2021

A melhor amizade - João 3.29-30 - PPHMista Evair Tonn - 28 de abril de 2021

28/04/2021

Inconformismo - uma das 8 marcas do discipulado cristão

28/04/2021

Nos braços de Deus...

28/04/2021

PALAVRA DO PASTOR - MAIO DE 2021

27/04/2021

Inconformismo - uma das 8 marcas do discipulado cristão

27/04/2021

Deus não nos rejeita

26/04/2021

Desabafar - Mateus 11.28 - Pastor Elton Pothin - 26 de abril de 2021

26/04/2021

As 8 marcas do discipulado cristão, segundo John Stott

26/04/2021

Deus é luz

26/04/2021

O que move teu olhar? - Lucas 10.33-34 - Pastor Ernani Ropke - 27 de abril de 2021

25/04/2021

Culto: 4° Domingo da Páscoa - Paróquia Vila Campo Grande - São Paulo/SP - 25/04/2021

25/04/2021

Culto das Crianças - 4º Domingo da Páscoa - Paróquia do ABCD, Santo André/SP -

25/04/2021
25/04/2021

As 8 marcas do discipulado cristão, segundo John Stott

25/04/2021

Este é o nosso Deus

24/04/2021

Viver o Batismo - Apocalipse 21.5 - Pastor Eldo Kruger - 24 de abril de 2021

24/04/2021

As 8 marcas do discipulado cristão, segundo John Stott

24/04/2021

Dar vista aos cegos

24/04/2021

Amando como Deus nos amou - Culto 25/04/2021 Paróquia Bom Samaritano Ipanema, Rio

de Janeiro/RJ
23/04/2021

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

2021
23/04/2021

Alerta e confiante!

23/04/2021

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

23/04/2021

Como posso fazer a minha doação ou contribuição? Paróquia do ABCD, Santo André/SP

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.

