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PALAVRA PASTORAL
Jesus Cristo diz: Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. (João 14.18)
O Tempo Pascal, que na liturgia vai da Páscoa até Pentecostes, está na sua última semana. Por isso, o
nosso versículo aponta para uma esperança consoladora em meio a uma fala de despedida. O versículo está
inserido no texto no qual Jesus prepara os seus discípulos para a sua partida. Até o momento Jesus era para
os discípulos o caminho, a verdade e a vida. Jesus era a luz do caminho. Jesus era a verdade em meio a
tantas dúvidas, mentiras, incertezas e angústias. Jesus era a vida em meio aos muitos sinais de morte –
doenças, corrupção, ódio e condenações injustas. Ao lado de Jesus se sentiam seguros, protegidos e muito
bem guiados.
Jesus sabia que com a sua crucificação e morte os discípulos iriam ficar desorientados e desconsolados.
Que mesmo com a sua ressurreição, sua aparição, chegaria o momento da ascensão. Que chegaria o
momento que os discípulos iriam sentir a orfandade. Qual é a promessa? Qual é o consolo? “Não os deixarei
órfãos, voltarei para vocês”. Como Cristo voltará? Jesus diz em João 14.15: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes
dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre: é o Espírito da verdade.” “Naquele dia
vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês (João 14.20).”
O Espírito Santo não nos deixa órfãos. Ele é o consolador e orientador.
Que nessa semana, que antecede a Festa de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, possamos
lembrar dessa promessa de Jesus. Que juntos possamos rogar que o Espírito Santo mantenha viva a nossa
esperança por dias melhores. Que juntos possamos rogar que o Espírito Santo console e fortaleça as tantas
famílias enlutadas em nossos dias. Que juntos possamos rogar que o Espírito Santo inspire nossas
comunidades no testemunho da paz, da justiça, da compaixão e do perdão do Cristo. Que juntos possamos
rogar que o Espírito Santo toque a nossa sociedade e nossas autoridades na promoção do diálogo e não do
ódio. Que juntos possamos rogar que o Espírito Santo oriente e guie os trabalhos da Assembleia do Sínodo
Sudeste nesse final de semana. 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

16 MAIO / 7º DOMINGO DA PÁSCOA
Liturgia:
Prédica: 1 João 5.9-13;
Liturgia de Ramos: Atos 1.15-17,21-26 * Salmo 1 * João 17.1a,6-19
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)
LEMA DA SEMANA
Jesus Cristo diz: Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. (João 14.18)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
16 MAIO / 7º DOMINGO DA PÁSCOA
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pela IECLB a Contribuição e Sustentabilidade da
Associação Diacônica Luterana - A.D.L.: Oferta Nacional
A ADL é um centro de formação da IECLB embasada nos princípios da Educação Cristã, Diaconia e Música,
com sede no interior do estado do Espírito Santo. Em 2020 acolheu 63 estudantes de diversas localidades.
Busca vocacionar jovens para o estudo da teologia e para atuarem como lideranças em comunidades ou
instituições. Pedimos seu apoio para continuarmos transformando vidas por meio de uma educação
transformadora.

VEM AÍ...



















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

Sofonias 3.19 – Eu trarei de volta os que foram espalhados. Vocês foram envergonhados em toda
parte, mas depois terão louvor e glória.
16/05 - Debora Ludwig
19/05 - Pa. Edna M. Ramminger

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) Dia 07/05 aconteceu a Assembleia da Missão aos Marinheiros Alemã. Ela mantém trabalhos aqui na
Brasil em Santos/SP. A sra. Katrin Grund representou a Missão aos Marinheiros em Santos na Assembleia e
P. Marcos esteve como ouvinte em parte da assembleia. Rogamos, Deus guarde esta missão em seu
cuidado.
https://www.seemannsmission.org/

b) No domingo dia 09/05 Pastor Marcos participou dos cultos em português e japonês na Comunidade Nipo
Brasileira, em São Paulo. Foi uma experiência encantadora: foi possível estar na presença de Deus sem o
dominar a língua. Nossa liturgia é realmente encantadora e nos une a Deus por si só. Na parte da tarde
aconteceu a reunião do presbitério e a renovação do Termo de Atividade Ministerial do Pastor Luis Melo por
mais 05 anos.
Deus guarde esta missão em sua misericórdia.

c) No dia 11/05 reuniu-se a Conferência de Ministros e Ministras da UP São Paulo. Na agenda os
trabalhos da Igreja na metrópole, sobretudo os diálogos acerca do Planejamento Estratégico Missionário.
Este é um desafio promissor. Deus abençoe a caminhada.

d) Também no dia 11/05 reuniu-se a Conferência de Ministros e Ministras da UP Campinas. Na agenda o
detalhamento e encaminhamento dos últimos detalhes do culto de encerramento da Assembleia Sinodal que
acontece no dia 16/05 e é coordenado pelos colegas da UP Campinas. Deus, em seu amor, cuide da sua
Igreja.
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 11/05 reuniu-se também, pela primeira vez, um Grupo de estudos acerca da caminhada para a
data dos 200 anos da Igreja Luterana no Brasil, de forma institucional e comunitária. Sabemos que antes
desta data pessoas de fé luterana aqui estiveram e que a fé perdurará para além desta data. Mas as datas
simbólicas, 200 anos em 2024, sempre marcam a caminhada das comunidades. Será um momento ímpar
para perceber como Deus cuidou de nós e o que ainda quer da sua Igreja.

f) No dia 13.05 reuniu-se a Diretoria da OASE Sinodal para sua reunião ordinária e de preparação da
Assembleia da OASE Sinodal (09.06.2021, 14h) e do Seminário Sinodal da OASE (12.06.2021, 14h). Deus
abençoe o grupo de mulheres que se mantêm perseverante também no tempo da pandemia.

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 prestação de contas e 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. O culto é preparado pelas
comunidades da UP Campinas. Celebre conosco. A transmissão acontece pelo canal do youtube do Sínodo
Sudeste às 9h30.

4) Memorial da Fé: Por todas as
vítimas da covid-19: o artista de
rua

(street

art)

Eduardo

Kobra

inaugurou, ao lado de religiosos, um
painel retratando as religiões e a
pandemia. Uma homenagem às
vítimas do coronavírus. Por elas
deu-se a oração. A inauguração
aconteceu no dia 06/05 e situa-se
na esquina da R. Cardeal Arcoverde
com a Av. Henrique Schaumann, na
zona Oeste de São Paulo.

Veja mais no link>>>

COMUNICANDO...

1. Live do Núcleo Rio de Janeiro: no dia 05 de junho, a
partir das 18h, as comunidades do Rio de Janeiro
organizam a live Luteranismo e Criação de Deus, por
ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente. Os temas em
pauta

são:

*

Ecologia

na

Bíblia;

*

Ecologia

e

Urbanicidade; * Plantas Medicinais; * Luteranos(as) no
Rio de Janeiro com a Comunidade Martin Luther.
Acompanhe pelas mídias sociais do Sínodo Sudeste.

2. Diaconia e Escuta: a coordenação de diaconia do
Sínodo Sudeste realiza, dia 27/05, 19h30, o 2º encontro
de Diaconia e Escuta. Um momento para refletir ações
diaconais

a

partir

da

partilha

do

que

nossas

comunidades e instituições diaconais têm feito.
Participe pelo link: meet.google.com/oav-pxpo-mhg

3. Metas Missionárias: no dia 01/06, 19h30,
acontece o 2º encontro de estudo das metas
missionárias aprovadas pelo Concílio da
IECLB. Neste encontro, com a ajuda do P.
Dr. Paulo Butzke, queremos refletir o papel
da Evangelização na IECLB. Organize-se na
sua comunidade.

4. Culto de Ação de Graças em Rio das Ostras: será no
dia 16/05, às 10h. O projeto começa a ganhar forma sob a
graça de Deus. Alegre-se com a comunidade e esta obra
de muitas mãos. Deus é generoso.

5. 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>>>

6. 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: 359254
CNPJ da OGA - 01.427.789/0001-24
Veja mais>>>

7. 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.

8. 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:

13/05/2021

Equilíbrio - uma das oito marcas do discipulado cristão

13/05/2021

Viver o Reino de Deus agora

12/05/2021

Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste

12/05/2021

Orações em Tempos de Pandemia

12/05/2021

Memorial da Fé: Por todas as vítimas da covid-19

12/05/2021

Ascensão - Atos 1. 9-11 - Tiago Schroder - 13 de maio de 2021

11/05/2021

Ah, o amor! - 1 Coríntios 13.4-7 - Pastor Tiago Sacht Jaske - 11 de maio de 2021

11/05/2021

Sobre rir e sorrir - Lucas 6.21 - Ministro Candidato Éder Behling - 12 de maio de 2021

10/05/2021

Os pés e o que calçamos neles - Isaías 52.7 - Pastor Rolf Rieck - 10 de maio de 2021

09/05/2021

Culto: 6º Domingo da Páscoa - João 15.1-8 - Paróquia do ABCD, Santo André/SP -

09/05/2021
09/05/2021

Culto das Crianças - Especial Dia das Mães - Paróquia do ABCD, Santo André/SP - 09 de

maio de 2021
08/05/2021

Perdão! - Mateus 18.21-22 - Pastor Natanael da Silva - 08 de maio de 2021

07/05/2021

Encontrar-se com Deus em oração! - Salmo 138.3 - Pastor Marcos Jair Ebeling - 07 de maio

de 2021
07/05/2021

"Invasão Zumbi" e o amor ao próximo

07/05/2021

Deus nos ouve

07/05/2021

Dia das Mães - Um Dia de Encantamento

07/05/2021

O Espírito de Deus está conosco - Culto 09/05 Paróquia Bom Samaritano Ipanema Rio de

Janeiro/RJ

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.

