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PALAVRA PASTORAL
“Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos seres humanos as suas
transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.” (2 Coríntios 5.19)

O versículo lema da semana é muitas vezes citado na Semana Santa. A razão é teológica e central na fé:
Deus, em Jesus Cristo, age e reconcilia consigo o mundo. A nós não é imputada a culpa e o pecado, mas
igualmente somos beneficiados e beneficiadas com a reconciliação. Os reformadores houveram por chamar
esta ação de Deus de Troca Jubilosa: Cristo recebe nosso pecado, nós sua salvação.

Quanta bondade e amor de Deus em nosso favor. Quem poderá duvidar? Sempre de novo louvamos a Deus
por nos dar a salvação.

A parte final do versículo expressa outra bela confiança de Deus em nossa direção. Ele, depois de nos haver
reconciliado consigo, “nos confiou a palavra da reconciliação”. Espera que sejamos instrumento de
reconciliação. Eis nossa missão. Eis a missão da Igreja de Jesus Cristo.
Reconciliação somente é possível se houver empenho, dedicação, sacrifício até em favor da outra pessoa. O
olhar volta-se totalmente para ela. E eu? Bom, eu esvazio-me para que a outra pessoa viva. Este o exemplo
de Cristo.

Em mundo e tempo tão dividido como o que vivemos, com pessoas cheias de razão em si próprias, mais
importante e significativo é este testemunho em favor da outra pessoa.

O pecado separa, a fé em Cristo reconcilia e une. Amém.

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

6 JUNHO / 2º DOMINGO APÓS PENTECOSTES
Liturgia:
Prédica: Marcos 3.20-35;
Liturgia de Ramos: Gênesis 3.8-15 * Salmo 130 * 2 Coríntios 4.13 – 5.1
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)
LEMA DA SEMANA
Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos seres humanos as suas
transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. (2 Coríntios 5.19)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
6 JUNHO / 2º DOMINGO APÓS PENTECOSTES
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pelo Sínodo para Apoio ao trabalho de Conselhos
e Grupos no Sínodo Sudeste: Oferta Sinodal
Você já parou para pensar como mantemos a unidade do testemunho da igreja considerando as diversas
comunidades espalhadas pelo Brasil? A resposta: os grupos e conselhos têm um papel importante nesta
tarefa.
A vida de fé inicia aqui na nossa comunidade. Mas ela não para aqui. A Igreja rende um testemunho regional
e também nacional.
E é com essa motivação que queremos convidá-lo(a) a fazer a sua doação para que possamos manter os
grupos e conselhos do Sínodo Sudeste. Quais são eles? jovens, diaconia, educação cristã, mulheres,
música, conferências ministeriais, ...
É a partir desses grupos que surgem lideranças sinodais e nacionais, ou seja, eles revelam pessoas que irão
liderar a igreja de amanhã.

Doe para os conselhos e grupos do Sínodo Sudeste e ajude a manter a unidade e testemunho de nossa
Igreja.
Deus, em seu amor, cuide da Sua igreja.
Deus abençoe dádivas, doadores(as) e quem for beneficiado(a) com nossa oferta.

VEM AÍ...




















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: no canal do Youtube do Sínodo Sudeste são publicadas orações diárias, o culto dominical da
UP São Paulo e materiais para o culto infantil – preparado pelas comunidades no Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Paróquia do ABCD / Santo André. Veja em: Inscreva-se no canal.
b) no Portal Luteranos onde pode ser visto e acompanhado tudo o que é publicado na IECLB, inclusive os
cultos on-line dominicais: https://www.luteranos.com.br/organizacao/coronavirus. Acesse também a página
do Sínodo Sudeste no portal: https://www.luteranos.com.br/sinodo/sudeste
c) PODCAST do Sínodo Sudeste: visite: https://anchor.fm/sinodo-sudeste-ieclb. Você pode acompanhar os
podcast já publicados. Mas também queremos animar a contribuir com sua reflexão e publicação de textos e
pregações.
d) Web radio: acesse www.lollapaluther.com.br. Toda 2ª feira às 7h30, 11h30 e 17h30 o Sínodo Sudeste
veicula uma mensagem. Os demais horários são oferecidos pela Comunidade do Bairro dos Pires, em
Limeira, SP.
e) Facebook: https://www.facebook.com/SinodoSudeste

Consulte o Calendário completo do Sínodo na Agenda Sinodal

ANIVERSÁRIOS

Êxodo 19.6 – O Senhor diz: Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como
sacerdotes.
08/06 - Katja de Matos Wirth
09/06 - Pa. Lusmarina Campos Garcia

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) Dia 28/05 a Coordenação de Diaconia organizou o 2º encontro Diálogo e Escuta. É um espaço de
partilha acerca do que as Comunidades Luteranas do Sínodo Sudeste organizaram como prática diaconal.
Ouvimos o belo relato da Comunidade em Nova Friburgo/RJ e da Associação Educacional Evangélico
Luterana de Teófilo Otoni/MG. Por fim a coordenação compartilhou uma síntese das atividades diaconais
ocorridas em 2020, ano da pandemia. Muito cuidado com a vida.

b) No dia 28/05 aconteceu a primeira avaliação da PPHM Jéssica Lais Kriese Duffeck, que realiza seu
período prático em Santo André, SP. Desejamos a Jéssica ainda belo e abençoado período prático.

c) Dia 01/06 a Coordenação de Formação do Sínodo realizou o encontro de lideranças acerca da 2ª meta
missionária definida pelo Concílio da IECLB. O tema central da abordagem foi Evangelização, conduzido
pelo P. Paulo Butzke, coordenador do Núcleo de Produção e Material da IECLB.
Deus abençoe a caminhada missionária e evangélica da sua igreja.

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>>>

3. A Associação Educacional Evangélico Luterana (Teófilo Otoni) é associação diaconal que desenvolve
projetos em diferentes áreas. Hoje compartilha aprovação de projeto chamado “Boa Gestão da Água em
Teófilo Otoni, MG”. Agradecemos a AEEL pelo testemunho diaconal que rende entre nós.
Veja mais>>>

4. Estão abertas as inscrições para Curso de Pregação e Oratória - 2ª edição. Os encontros ocorrerão nas
seguintes datas e horários: 17, 24, 31/08; 14, 21, 28/09; 05/10 das 14h30 às 16h30; 19, 26/10 e 09/11 das
14h30 às 17h30.
Inscrição (direito a desconto)
Mais informações>>>

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. 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>>>

4. 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
Portal Luteranos - Destaques da última Semana:

04/06/2021

Blumenau Velha realiza intervenções para promover o cuidado com a criação

04/06/2021

Sacerdotes

03/06/2021

Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste

03/06/2021

Orações em Tempos de Pandemia

03/06/2021

Plantar - Provérbios 11.18 - Pastor Francisco Santos - 03 de junho de 2021

03/06/2021

A paz do Senhor

03/06/2021

Campanha Solidária de Cestas Básicas - Paróquia do ABCD e Centro Social Heliodor

Hesse - 51 anos de história - Junho de 2021
03/06/2021

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

03/06/2021

Vigiar e orar - LCI 625 - Pianista: Marcos Vinícius Vieira. Voz: Mônica Silva - 04 de junho de

2021
02/06/2021

Deus, fonte de forças para a vida - Isaías 55.3 - Pastor Marcos Ebeling - 02 de junho de

2021
02/06/2021

A idolatria política e a atuação cristã

02/06/2021

Construindo sobre a rocha...

01/06/2021

Trabalho e Bênção - Provérbios 16.3 - Ministro Candidato Éder Behling - 01 de junho de

2021
01/06/2021

A idolatria política e a atuação cristã

01/06/2021

Abandonar os falsos deuses

01/06/2021

A descoberta de novos motivos de ação de graças

01/06/2021

PALAVRA DO PASTOR - JUNHO DE 2021

31/05/2021

Seguir a justiça, fazer o que é direito: é o que Deus espera de nós, cristãs e cristãos! -

Isaías 56.1 - Pastor Klaus Dieter Wirth - 31/05/2021
31/05/2021

Viver segundo Jesus

30/05/2021

Culto: 1° Domingo após Pentecostes - Trindade - Isaías 6.1-8 - Paróquia Cantareira/SP -

30/05/2021
30/05/2021

Culto das Crianças - Mateus 28.18-20 - Batismo - Trindade - Paróquia do ABCD, Santo

André/SP - 30/05/2021
30/05/2021

A luta é grande, mas não confie em seus sentimentos

30/05/2021

Deus fez, faz e fará maravilhas

29/05/2021

Deus nos conhece! - 1 Samuel 16.7 e Salmo 139.1-4 - Pastor Jonathan Klebber - 29 de

maio de 2021
29/05/2021

O tempo e o Senhor do tempo

29/05/2021

Somos casa de Deus

28/05/2021

Você já recebeu uma notícia ruim? - Mateus 11.28 - PPHMista Jéssica Lais Kriese Duffeck -

28 de maio de 2021
28/05/2021

René Padilha: uma vida direcionada para o mundo que sofre

28/05/2021

Novo tempo hoje...

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.

