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PALAVRA PASTORAL
Os serafins diziam em voz alta uns para os outros: “Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso; a
sua presença gloriosa enche o mundo inteiro!” (Isaías 6.3)
O versículo bíblico faz parte da visão de Isaías. Ele diz que viu o Senhor (cf. Isaías 6.1). Uma visão que o faz
compreender a sua pequenez (v.5) e a razão de sua existência (Vv.6-8). Eu gostaria de destacar três coisas:
Primeiro: Na presença de Deus eu reconheço quem eu sou. Isaías diz: “Ai de mim! Estou perdido! Eu sou um
homem de lábios impuros” (Isaías 6.5). Isaías fica surpreso, perplexo, quando olha para si mesmo. Quando
percebe que os seus lábios também são impuros. Que seus lábios nem sempre espalham amor, mas
também palavras que ferem e machucam. O encontro com Deus nos faz olhar primeiramente para as nossas
vidas. Nos faz perceber nossos erros e falhas.
Segundo: Quando nos colocamos como Isaías diante de Deus, reconhecendo nossa pequenez, nossa
fragilidade, nossa transitoriedade, acontece algo maravilhoso: A culpa é acolhida e o perdão de Deus é
concedido. Como foi dito a Isaías: “A sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado, perdoado (Isaías 6.7).” A
culpa de Isaías não é explicada aqui no texto. A culpa também não é desculpada ou minimizada. Ela é tirada,
perdoada.
Na visão de Isaías o perdão acontece por meio de uma brasa incandescente levada por um serafim. Isaías
experimenta isso sozinho, só ele. No novo testamento, por intermédio de Jesus Cristo, acontece algo
semelhante. A culpa também é tirada, é perdoada. Mas não é por um anjo. É o próprio Deus que vem tirar a
culpa, perdoar o pecado, por intermédio do seu filho Jesus Cristo. Jesus não apenas cura uma única pessoa,
mas vem para curar toda a humanidade. Por meio de seu sofrimento e morte Jesus veio tirar o pecado e a
culpa que pesa em nossos corações e mentes. Jesus não quer curar apenas os lábios, mas o nosso ser
como um todo.
Após a sua ressurreição e ascensão Jesus não nos deixa sozinhos na caminhada e nas encruzilhadas da
vida. Ele roga ao Pai para derramar sobre nós a brasa viva do Espírito Santo. O Espírito que nos abençoa
com a fé, que nos faz reconhecer o mal que fragiliza a nossa vida e a vida de pessoas a nossa volta. O
Espírito que nos faz confessar com o publicano, conforme Lucas 18.13: “Ó Deus tem pena de mim, que sou
pecador”. O Espírito que nos orienta a encontrar na palavra de Deus o sentido da nossa vida.
Terceiro: No encontro com Deus Isaías ouve: “A quem enviarei, e quem há de ir por nós? E Isaías responde:
“Eis me aqui, envia-me a mim (Isaías 6.8).” A graça que Isaías sentiu e recebeu das mãos de Deus o faz
dizer: Eis me aqui, envia-me a mim”.
Nós temos ainda mais motivo para dizer: Eis me aqui, envia-me a mim. Nesse domingo da Trindade, dia que
celebramos o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos é revelado mais uma vez o quanto o Trino Deus é
misericordioso. Do começo ao fim da Bíblia ele busca o ser humano. Mesmo quando o ser humano se
distancia de Deus, ele está ali esperançoso pela sua volta. Ele envia o seu próprio Filho para nos ajudar em

nossa fragilidade, em nossa pequenez. Na cruz, na crucificação e morte de Cristo, ele tira, perdoa nos
nossos pecados. Ele derrama sobre nós a chama incandescente do Espírito Santo para que possamos falar
e reconhecer nossas culpas.
Quando reconhecemos nossa pequenez e nosso pecado, como Isaías, não moldamos Deus a nossa visão
de mundo. Não emolduramos Deus em nossa pequenez. Quando nos colocamos humildemente aos pés do
Trino Deus ele nos abraça em nossa fragilidade e faz nossos lábios balbuciar: “Eis me aqui, envia-me a
mim”.
Sim. Envia-nos ó Deus com o amor do teu Filho para dizer não a tudo que violenta a vida. Envia-nos a dizer
não as injustiças e as inverdades. Envia-nos para levar solidariedade e ajuda aos necessitados a nossa
volta. Envia-nos com uma palavra de paz aos que estão tomados pelo ódio. Envia-nos com o teu Espírito
Santo com uma palavra de consolo aos que estão enlutados. 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

30 MAIO / 1º DOMINGO APÓS PENTECOSTES – TRINDADE

Liturgia:
Prédica: Isaías 6.1-8;
Liturgia de Ramos: Salmo 29 * Romanos 8.12-17 * João 3.1-17
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)

LEMA DA SEMANA
Os serafins diziam em voz alta uns para os outros: Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso; a
sua presença gloriosa enche o mundo inteiro! (Isaías 6.3)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
30 MAIO / 1º DOMINGO APÓS PENTECOSTES
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pela Comunidade: Oferta Local
Faça sua oferta por conta bancária a sua comunidade!

VEM AÍ...


























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)
06/06, culto na comunidade em Limeira, SP
08/06, Comissão 200 anos e + de presença luterana comunitária no Brasil
08/06, Conferência de Ministros e Ministras do Núcleo Rio de Janeiro
09/06, 14h, Assembleia OASE Sinodal
10/06, 20h, Live Nacional pelo Dia do/a Ministro/a na IECLB (Youtube da IECLB)
11/06, 19h30, Seminário de Lideranças (organizado pelos Núcleos RJ e MG). Coordenação: Instituto
Sustentabilidade da Faculdades EST
12/06, 14h, Seminário da OASE Sinodal (Tema: Santa Ceia na Pandemia). Meditação: Pa Presidente
Silvia B. Genz e Assessoria do Tema: Pa. Sinodal Tânia Weimer
15/06, Conferência Ministros/as da UP São Paulo
15/06, reunião presbitérios Paróquia Norte RJ e Resende + Comissão Acompanhamento à Gestão de
CAMs
16/06, CM Núcleo Minas Gerais
17/07, reunião da Presidência da IECLB e Pastores/as Sinodais
21/06, Seminário e Assembleia da OASE Nacional
22/06, Conferência Plena de Ministros/as em conjunto com a Conferência do Sínodo Paranapanema
23/06, reunião da Diretoria do Conselho Sinodal
24/06, reunião da Presidência da IECLB e Pastores/as Sinodais
26/06, XI Fórum de Reflexão da Mulher Luterana
29/09, Reunião da Com. Acomp. à Gestão de CAMs com a Com. em Teófilo Otoni e Ass. Ed.
Evangélica Luterana (AEEL)
Entre os dias 11 e 28 de junho P. Sinodal Marcos Ebeling cumprirá agenda no Núcleo Rio de Janeiro
e em visita às comunidades, instituições, colegas ministros/as e lideranças. Ore por esta caminhada.

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

Apocalipse 3.11-12 – Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da
vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu
Deus.
04/06 - Matheus de Matos Wirth

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) Dia 21/05 reuniu-se a Comissão de Acompanhamento a Gestão de CAMs com as diretorias das
Paróquias Norte do Rio de Janeiro e Resende. Na pauta a busca por caminhos de sustentabilidade
financeira para o trabalho nestas comunidades e uma consequente mais abrangente proclamação do
Evangelho.
Foi uma primeira reunião de aproximação muito boa, realmente conduzida por seu Santo Espírito.
Percebemos que as pessoas podem não se conhecer. Mas quando há convergência de fé em Jesus Cristo,
caminhos comuns são possíveis. Deus, em seu amor, guarde e guie estas duas paróquias.

b) No dia 23 de maio, domingo de Pentecostes, a IECLB celebrou Culto Nacional de Pentecostes com a
participação da Presidência e dos 18 Sínodos. Neste culto também foi lançada a Campanha Nacional de
Ofertas pela Missão Vai e Vem. Você pode ver este culto no link: https://www.luteranos.com.br/noticias/cultonacional-de-pentecostes-a-festa-do-espirito-santo

c) Avaliações de PPHM. Nesta semana, dias 24 e 25/05, aconteceram as primeiras avaliações dos Períodos
Práticos do Candidato ao Ministério Missionário Evair Tonn (Guarulhos, SP) e do Candidato ao Ministério
Pastoral Gustavo Schmitt (Vila Campo Grande, SP), respectivamente. Ambos muito bem avaliados e em
belíssima caminhada de inserção, crescimento e testemunho do Evangelho. Gratidão às comunidades que
os acolhem e às pessoas que dedicam do seu tempo, conhecimento e fé para o acompanhamento e
orientação desta caminhada.

d) dia 25/05 reuniu-se a Conferência de Ministros e Ministras do Núcleo Minas Gerais. Na pauta os
assuntos do Núcleo e a ousadia por um projeto novo: realizar, conjuntamente e de forma virtual, estudos
bíblicos. Uma forma de aproximação das comunidades pelo estudo da Palavra de Deus. Deus abençoe o
que seus filhos e filhas planejam com cuidado e boa-fé.

e) dia 25/05 reuniu-se também uma comissão Nacional da IECLB para refletir a caminhada rumo ao jubileu
dos 200 anos de presença comunitária do luteranismo no Brasil no ano de 2024. P. Marcos faz parte deste
grupo. Incluam-no em vossas orações. Vem coisa bem significativa para a história, vivência da fé e futuro da
Igreja.

f) dia 26/05 reuniu-se a Diretoria do Conselho Sinodal. Na pauta uma avaliação da XXIV Assembleia
Sinodal ocorrida dias 15 e 16 de maio e os encaminhamentos dela decorrentes. A riqueza da assembleia nos
faz andar. Caminhemos juntos e juntas. Deus nos conduza.

2) A IECLB disponibiliza para comunidades, lideranças e pessoas interessadas um calendário das festas
do ano litúrgico de acordo com o Lecionário Comum revisado da IECLB. Quais são as cores litúrgicas em
qual época? Aqui você tem belíssima orientação.
Veja mais no portal>>>

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 – é HOJE: 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. Seminário de Formação de Lideranças: no dia 11/06 acontece a 2º encontro sobre o tema Liderança
Cristã. Seminário organizado pelos Núcleos RJ e MG, coordenado pelo Instituto Sustentabilidade da
Faculdades EST. Buscamos refletir o papel e lugar da liderança cristã na igreja que nasce com a pandemia.

Para este próximo encontro a base de reflexão será uma pesquisa sobre o tema. Participe respondendo ao
questionário pelo link: https://pt.surveymonkey.com/r/WJD75R7

5. Prorrogado o Edital de Projetos III/2021, Fortalecimento da Ação Comunitária, até 06/06/2021. Base da
reflexão é a Meta 4 e público alvo preferencial: crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
social.

Veja mais>>>

Notícias das Comunidades e Paróquias do Sínodo Sudeste publicadas no
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René Padilha: uma vida direcionada para o mundo que sofre
Coragem, determinação e fidelidade...
Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste
Orações em Tempos de Pandemia
René Padilha: uma vida direcionada para o mundo que sofre
Deus mantém suas promessas
Recomeçar - Lucas 18.1-8 - Pastor Gerson Acker - 27 de maio de 2021
Formando um corpo - João 15.12b - Missionário Felipe Milani - 25 de maio de 2021
Deus não está conosco tanto quanto com um homem?
Oração: falar com Deus
Palavras instruem, exemplos arrastam - Mateus 14.30 - Pastor Natanael da Silva - 26 de maio de
Uma Oração Cantada - Atos 2 - Pastor Felipi Bennert - 24 de maio de 2021
Culto: Domingo de Pentecostes - João 15.26-27; 16.4-15 - União Paroquial de São Paulo - 23 de
Culto das Crianças - Domingo de Pentecostes - Paróquia do ABCD, Santo André/SP - 23/05/2021
O Espírito está conosco
Excelência no trabalho - Colossenses 3.23 - PPHMista Evair Tonn - 22 de maio de 2020
Ficar em casa: as tentações da quarentena
As promessas de ;Deus
Você já ouvir falar de Pentecostes? - Atos 2.1-4 - Pastor Ernani Ropke - 21 de maio de 2021
Jesus é o descanso que você precisa
Oremos a Deus...
Paciência - Gálatas 5.22-23 - Pastor Elton Pothin - 20 de maio de 2021
Trauma e Resiliência
Salmos e canções de louvor
A descoberta de Pentecostes

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.

