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PALAVRA PASTORAL
“Quando te chamei, tu me respondeste e, com o teu poder, aumentaste as minhas forças.” (Salmo
138.3)
Como precisamos dessa força que vem de Deus ...
Davi era homem de fé. Na fraqueza da vida clamou a Deus. Em resposta Deus o cuidou. O cuidado veio em
forma de forças para que pudesse continuar a jornada da vida. Deus foi a presença vital para que a
caminhada não parasse. Davi experimentou que, pela oração, os problemas deixaram de ter o senhorio dele
e receberam o senhorio de Deus. A oração possibilitou que Davi não fosse mais o único responsável pela
solução dos problemas, mas de Deus veio a ajuda decisiva. Davi é homem que acolhe Deus pela fé.
Enfatizo: Deus não eliminou os problemas da vida de Davi, mas deu as forças necessárias para lidar com
eles.
Cada um e cada uma de nós tem os seus problemas. Aos pessoais somam-se ainda os problemas da
família, da Igreja e os da sociedade. Por vezes são tantos que “me sufocam”, dizemos.
A palavra pastoral de hoje recomenda, singelamente, fazer o que Davi fez. Clamar a Deus e colocar sob o
senhorio dele todos os problemas. Viver a esperança de que, assim como a Davi, Deus responderá com
cuidado, forças e a solidariedade necessárias para a continuidade da caminhada da tua vida. Nada faltará e
a missão a ti confiada se cumprirá.
Mas Deus responde a todas as nossas orações? Sim, eu creio nisto. Não no tempo da nossa ansiedade.
Talvez também não o que desejamos. Mas certamente com o que precisamos. Um bom campo de
percepção é perceber as diferenças de visão da vida entre nós e Deus: nós normalmente somos
imediatistas, Deus cuida de toda a nossa vida. Enquanto eu peço coisas para o momento imediato Deus
sabe o que preciso lá na frente, até o final da vida. Mantenha sua vida aberta e seu coração receptivo para o
que Cristo tem a oferecer.
Chame Deus em oração. Deixe sob o senhorio dele os maiores problemas. Creia: Ele dará forças para a
continuidade da caminhada. Não será necessário desistir. De Deus vem a força que nos impulsiona para
frente. Ele nos dará a força para atravessar as crises que vivemos.
Pastor Sinodal Marcos Jair Ebeling

PITACO DE PASTORAL URBANA
Um pé de café com frutos na Praça Franklin Roosevelt, centro de São Paulo. Há espaço para a diversidade
na criação de Deus.
“Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem;” (Salmo 24.1)

Foto: Regina Célia Ferrarini

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

Veja no Portal>>>

LEMA BÍBLICO DA SEMANA

9 MAIO / 6º DOMINGO DA PÁSCOA – Dia das Mães
Liturgia:
Prédica: Atos 10.44-48;
Liturgia de Ramos: Salmo 98 * 1 João 2.1-6 * João 15.9-17
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)
LEMA DA SEMANA
Jesus Cristo diz: Se alguém me ama, guardará a minha palavra; e meu Pai o amará, e viremos para
ele e faremos nele morada. (João 14.23)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
9 MAIO / 6º DOMINGO DA PÁSCOA – Dia das Mães

As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pela IECLB a Casa Matriz de Diaconisas: Oferta
Especial
“A Casa Matriz de Diaconisas é uma instituição da IECLB que tem como objetivo principal o testemunho do
Evangelho de Jesus Cristo mediante a prática da diaconia. Seus focos atuais são: o acolhimento digno de
pessoas fragilizadas e a formação de lideranças diaconais para comunidades e instituições”.

VEM AÍ...



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

Salmo 145.15-16 – Todos os seres vivos olham para ele com esperança, e ele dá alimento a todos no
tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso; ele satisfaz a todos os seres vivos.
10/05 - Paulo André Rieck
12/05 - Ângela Almeida
13/05 - P. Tiago Jaske

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) Dia 01/05 aconteceu o Seminário do Conselho Sinodal da Juventude. O grupo saúda as comunidades
com uma mensagem: CARTA MENSAGEM

A Juventude do Sínodo Sudeste esteve reunida de forma virtual no seu Retiro de Lideranças no dia 01 de
maio de 2021. O grupo refletiu a temática “Construindo JE‟s na selva de pedras” a partir do PAMI (Plano de

Ação Missionário da IECLB) e do Salmo 118.22: “A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a
principal pedra, angular”.
Percebemos que a “selva de pedras” trás muitos desafios e muitas oportunidades para a missão. Pudemos
dialogar sobre como vemos a „face‟ do nosso povo, como podemos nos inspirar em bons exemplos de outras
igrejas e sobre nossos potenciais missionários.

O grupo realizou a votação da nova Coordenação do COSIJE (Conselho Sinodal da JE) para os próximos
dois anos, que ficou assim composta:

Coordenadora: Heilike Philippsen Mog (Centro/SP)
Vice coordenadora: Júlia Trespach Tenoury (Santos/SP)
Tesoureiro: Thomas Hausmann Stary (Paróquia do ABCD/SP)
Vice-tesoureiro: Helena Parlow Buonocore de Fraga (Belo Horizonte/MG)
Secretário: Maurício Klug de Oliveira (Centro/SP)
Vice-secretário: Arthur Rocha Silva (Centro/SP)
Orientação Teológica: Felipi Benert (Santos/SP)

Desejamos que a juventude com sua criatividade, com seu testemunho e ímpeto missionário possa motivar
cada vez mais a forma de ser Igreja na cidade. Que Deus nos capacite! Amém.

b) Três anos do incêndio e queda do Edifício Wilton Paes de Almeida. A Paróquia Martin Luther, Centro
de São Paulo, lembrou a data em culto. Veja em https://www.luteranos.com.br/noticias/tres-anos-doincendio-e-queda-do-edificio-wilton-paes-de-almeida

c) No dia 04/05 reuniu-se a Coordenação de Educação Cristã Contínua do Sínodo Sudeste para planejar
o próximo encontro de formação acerca do PAMI. Anote esta data: 01/06, 19h30. A ênfase a ser dada nesta
meta é o tema EVANGELIZAÇÃO. O que é Evangelização? Como, onde, quando, por que, quem
evangelizar? Será certamente um diálogo promissor.

d) No dia 06/05 reuniu-se a Presidência da IECLB com Pastores e Pastoras Sinodais. O tema principal
desta agenda é o diálogo e preparativos rumo aos 200 anos da presença institucional do luteranismo no
Brasil em 2024. Ore pela Igreja e este belo momento da nossa história. Certamente há muito para ser
refletido e celebrado.

e) No dia 06/05 reuniu-se a Coordenação de Diaconia do Sínodo Sudeste. A pauta principal estava na
organização do 2º Encontro de Diálogo e Escuta Diaconal que vai acontecer dia 27 de maio. Guarde a data.
Além deste tema refletimos também a sistematização do que as comunidades e instituições diaconais
desenvolveram em 2020, ano de pandemia. Grandes coisas fez o Senhor entre nós e por seu povo. Muita
gratidão.

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. 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>>>

3. 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.

4. Nota do Sínodo Uruguai sobre a tragédia na creche em Saudades, Santa Catarina:

Veja a matéria no Portal Luteranos>>>

5. 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:

06/05/2021

Deus provê o que você e eu necessitamos! - Lucas 12.22-24 - Pastor Klaus Dieter Wirth - 06

de maio de 2021
06/05/2021

Boletim Arco-íris - Maio de 2021 - Paróquia do ABCD, Santo André/SP

06/05/2021

"Invasão Zumbi" e o amor ao próximo

06/05/2021

Deus dá o alimento?

05/05/2021

Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste

05/05/2021

Orações em Tempos de Pandemia

05/05/2021

Maternar o mundo - Mateus 23.37 - Pastora Mara Parlow - 05 de maio de 2021

05/05/2021

Que vivam do seu Evangelho

05/05/2021

Enfrentado o inimigo com as armas à disposição e confiando em Deus

05/05/2021

A imagem de Deus

04/05/2021

Não esqueça o que Deus faz por você! - Salmo 103.2 - Pastor Jonathan Klebber - 04 de

maio de 2021
04/05/2021

Libertos para viver em dependência e interdependência

04/05/2021

Deus é generoso com quem o busca

03/05/2021

A vida é preciosa - Salmo 150.6 - PPHMista Jéssica Lais Kriese Duffeck - 03 de maio de

2021
03/05/2021

Faça a próxima coisa...

03/05/2021

Seguir o chamado de Cristo

02/05/2021

Culto da Juventude Evangélica no Sínodo Sudeste - Mateus 16.13-20 - 02 de maio de 2021

02/05/2021

Três anos do incêndio e queda do Edifício Wilton Paes de Almeida

02/05/2021

Culto das Crianças - Gênesis 6.9 - 9.17 - Paróquia do ABCD, Santo André/SP - 02 de maio

de 2021
02/05/2021

Com qual esperança você ficará?

02/05/2021

Os mandamentos para a vida...

01/05/2021

Unidos a Cristo - Culto 02/05/2021 Paróquia Bom Samaritano Ipanema, Rio de Janeiro/RJ

30/04/2021

A graça barata segundo Bonhoeffer

30/04/2021

Reino de verdadeira paz

30/04/2021

400 Mil, 'In Memoriam'

30/04/2021

Oração de Tomás de Aquino - Pastor Gerson Acker - 01 de maio de 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.

