Boletim Semanal – Sínodo Sudeste - IECLB
Nº 774 - 13 a 19/06/2021

PALAVRA PASTORAL
Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis.
Salmo 132.9

O Salmo 132 é um cântico de peregrinação. É um poema de gratidão e esperança. Quando os peregrinos
cantavam esse salmo lembravam fatos do passado e ao mesmo tempo renovavam a confiança nas
promessas de Deus. Eles cantavam o que Davi jurou ao Senhor, isto é, construir um templo de repouso para
o Senhor e a arca. Um templo no qual Deus habitaria e os sacerdotes vestir-se-iam da sua justiça e os fiéis
cantariam de alegria.

Também nós somos peregrinos na caminhada da vida. O que entoamos em nossas peregrinações?
Lembramos dos feitos e das promessas de Deus? Nos vestimos da sua justiça e louvamos o seu nome?

Nos dias atuais, apesar de todos os percalços, angústias, provações e sofrimentos com a pandemia, temos
ainda mais motivos para expressar gratidão em meio a peregrinação da vida. Não carecemos mais da
edificação de um templo onde Deus possa morar e nos encontrar. Deus se fez peregrino e veio morar em
nosso meio por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o nosso templo. Ele é o ungido de Deus que nos veste com
a justiça salvadora.
Desejo que em nossas peregrinações diárias possamos lembrar do Emanuel, o Deus conosco, que veio
morar e caminhar ao nosso lado. Ele é o ungido de Deus que nos veste com a verdadeira justiça. Nele
exultamos o cuidado com a vida, a solidariedade com os fragilizados, adoentados, necessitados e 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

13 JUNHO / 3º DOMINGO APÓS PENTECOSTES

Liturgia:
Prédica: Marcos 4.26-34;
Liturgia de Ramos: Ezequiel 17.22-24 * Salmo 92.1-4,11-14 * 2 Coríntios 5.6-10(11-13),14-17
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)

LEMA DA SEMANA
Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis. (Salmo 132.9)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
13 JUNHO / 3º DOMINGO APÓS PENTECOSTES
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pela IECLB para Auxilio para Formação Teológica:
Oferta Nacional
Como motivação para ofertar ouça as palavras de gratidão de estudantes de teologia:
“Quando senti o chamado; quando tive certeza, ali estava minha comunidade, minha paróquia”.
“A oferta das comunidades é o que garante a continuação dos estudos de muita gente. As ofertas que são
arrecadadas possibilitam que meu chamado ao ministério seja concretizado.”
“A oferta não é só para a nossa Formação Teológica, ela também é para o fortalecimento da nossa IECLB. E
você é parte dela.” Com estas palavras, estudantes expressam sua gratidão à você que oferta com alegria.
Sua oferta permite que muitas pessoas possam realizar a formação teológica e se preparar para a futura
atuação ministerial na Igreja. A oferta é um ato de amor e esperança. É sinal de alegria e gratidão a Deus”.

VEM AÍ...














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
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, Seminário e Assembleia da OASE Nacional
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

1 João 5.3 – Amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são
difíceis de obedecer.

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) Dia 05/06 o Núcleo Rio de Janeiro organizou a live Ecologia e Urbanicidade. A reflexão perpassou os
temas Bíblia e Ecologia, a Ecologia e a Cidade e ainda Ideias Práticas para o cuidado Ambiental na Cidade.
O tema foi motivado pelo fato do dia 05/06 ser o Dia Mundial do Meio Ambiente. A Paróquia Martin Luther,
Centro do RJ, fez sua apresentação e a apresentação dos trabalhos que desenvolve. Confira no link>>

Rendemos gratidão a Deus por esta iniciativa e oramos para que a comunhão, o congraçamento e também o
comprometimento da fé, mesmo celebrada virtualmente, aconteça.

b) No dia 06/06 P. Marcos participou do culto comunitário na Comunidade em Limeira, SP. O Culto foi
presencial, todo organizado conforme regem os protocolos. A partilha e a comunhão são realmente
diferentes. Deus, concede que teu povo possa logo novamente se reunir.

c) Dia 08/06 reuniu-se a Conferência de Ministros e Ministras do Núcleo Rio de Janeiro. Na pauta a
agenda do Núcleo, avaliação da live e encaminhamento de atividades futuras. Deus, de forma graciosa,

cuide de suas comunidades.

d) No dia 09/06 reuniu-se a Assembleia da OASE Sinodal de forma virtual. Na pauta os assuntos da
Associação Sinodal da OASE. A transparência da prestação de contas, o zelo com a vida e o planejamento
das atividades futuras. Foram feitos ajustes nas funções da diretoria e também na coordenação teológica.
Damos as boas vindas ao P. Jonathan Klebber que passa a integrar a diretoria da OASE como Pastor
Orientador.

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. 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. 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>>>

Notícias das Comunidades e Paróquias do Sínodo Sudeste publicadas no
Portal Luteranos - Destaques da última Semana:

10/06/2021
10/06/2021
09/06/2021
09/06/2021
09/06/2021

O racismo e a grande comissão
Amor e obediência
Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste
Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste
Deus nos conhece e guarda - Salmo 139 - Pastor Luis Carlos Oliveira - 09 de junho de 2021

09/06/2021
As primeiras orações da Bíblia e as razões para orar
09/06/2021
A Sabedoria de Deus
09/06/2021
Até aqui me trouxe Deus! - 1 Samuel 7.12 - P. Alberi Neumann - 10 de junho de 2021
08/06/2021
Jesus acalma uma tempestade - Marcos 4.35-41 - Estagiário Tiago Schroeder - 08 de junho de
2021
08/06/2021
Como cuidar do meio ambiente nas cidades
07/06/2021
Salmo 100 e a descoberta de outros motivos de ação de graça - Ministro Candidato Éder Behling
- 07 de junho de 2021
06/06/2021
Culto: 2° Domingo após Pentecostes - Paróquia Centro - Igreja Martin Luther, São Paulo/SP 06/06/2021
06/06/2021
Culto das Crianças - Atos 6.1-7 - Solidariedade CSHH - Paróquia do ABCD, Santo André/SP 06/06/2021
06/06/2021
Agentes da paz
05/06/2021
Por que sofremos? - 2 Coríntios 1.3-4 - Pastor Tiago Sacht Jaske - 05 de junho de 2021
05/06/2021
Deus ajuda
04/06/2021
Blumenau Velha realiza intervenções para promover o cuidado com a criação
04/06/2021
Sacerdotes
04/06/2021
Culto das Crianças - 2o Domingo de Pentecostes - Paróquia do ABCD, Santo André/SP 06/06/2021
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

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.

