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PALAVRA PASTORAL
“Para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu filho ao nosso coração, o
Espírito que exclama: Aba, Pai.” (Efésios 4.6)
Paulo dialoga com a comunidade em Éfeso acerca de “Lei e Evangelho”. A comunidade tem dúvidas sobre o
tema. Para traduzir o tema em algo vivencial pergunto: sua vida é guiada pela lei ou pelo Evangelho?
Tendemos a responder pelo Evangelho, mas na prática não vivemos sem a lei. A lei ganha um sentido de
“dever ser” – ela se impõe. O sinal vermelho do semáforo significa “pare”. É a vez do outro seguir. O
Evangelho, por sua vez, não precisa deste sinal. Ele saberá deixar a outra pessoa seguir seu caminho. Mas
isso é mais difícil, convenhamos.
A psicanálise conhece essa necessidade de referência que as pessoas precisam. Lacan desenvolve o
conceito do grande Outro, ou seja, uma pessoa ou conceito que se torna referência e por isso dá a direção,
os valores e seguranças de vida. A pessoa orienta os passos e decisões da sua vida a partir da opinião e
exemplo do grande Outro. Detalhe: o grande Outro é referência para o bem e para o mal.

O Evangelho nos dá essas referências. O apóstolo Paulo apresenta três credenciais da fé que nos
impulsionam a viver pelo Evangelho: a) o ser filho e filha de Deus (herança da morte e ressurreição de
Cristo); b) o envio do Espírito de Cristo ao nosso coração – quem nos guia; c) o vínculo entre as pessoas
pela paternidade de Deus. Referência, guia e união. Isso torna natural o caminhar.

Viver a vida pela lei é ser por ela mandado (tutelado, como diz Paulo). A lei diz o que fazer ou não fazer.
Viver pelo Evangelho é viver a vida com naturalidade. Pessoas cristãs com naturalidade afastam-se do mal;
com naturalidade dão e recebem perdão; com naturalidade cuidam da criação de Deus; com naturalidade
exercem o amor ao próximo; com naturalidade participam da comunidade de fé; com naturalidade cuidam da
família; ... O que fazemos com naturalidade é o que está no coração (Espírito de Cristo) e o que está no
coração não precisa de lei. É natural. Assim seja.

Pastor Sinodal Marcos Jair Ebeling

PITACO DE PASTORAL URBANA
As pessoas precisam de espaços humanizadores. Na cidade eles são cada vez mais raros. Os vazios são
ocupados pela agressividade dos carros, comércios, tráficos, ... Um exemplo inspirador vem de Nova
Friburgo, Rio de Janeiro. A rua foi dividida ao meio. Num lado estão as vagas de estacionamento que
acolhem os carros, no outro bancos que acolhem as pessoas.
“Assim diz o Senhor dos Exércitos: "Homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças
de Jerusalém, cada um com sua bengala, por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos
e meninas brincando". Assim diz o Senhor dos Exércitos: "Mesmo que isso pareça impossível para o
remanescente deste povo naquela época, será impossível para mim? ", declara o Senhor dos Exércitos.”
(Zacarias 8.4-6)

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

Veja no Portal>>>

LEMA BÍBLICO DA SEMANA

20 JUNHO / 4º DOMINGO APÓS PENTECOSTES

Liturgia:
Prédica: 2 Coríntios 6.1-13;
Liturgia de Ramos: Jó 38.1-11 * Salmo 107.1-3,23-32 * Marcos 4.35-41
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)

LEMA DA SEMANA
Para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o
Espírito que exclama: Aba, Pai! (Gálatas 4.6)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...

20 JUNHO / 4º 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...



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)



01/07, 17h, Coordenação de Diaconia



02/07, 20h, reunião da Comissão de Acompanhamento à Gestão de CAMs



03/07, 15h, reunião Diretoria Paróquia em Limeira, SP



04 a 18/07 – período de férias P. Sin. Marcos Ebeling. Contatos com a Secretaria ou com o Vice
Pastor Sinodal Ernani Röpke.



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

Deuteronômio 28.12 – Deus abrirá o céu, onde guarda as suas ricas bênçãos, e lhes dará chuvas no
tempo certo e assim abençoará o trabalho que vocês fizerem.
22/06 - Janette B. Ludwig

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) Dia 10/06 reuniu-se a Coordenação de Diaconia do Sínodo Sudeste. O grupo refletiu sobre o Ser Igreja
Diaconal e o fez através da avaliação do 2º encontro sobre Diaconia e Escuta e pelos encaminhamentos dos
encontros futuros. Rendemos graças a Deus pela atividade diaconal, de zelo e cuidado com a vida nas
comunidades da IECLB.

b) No dia 11/06 aconteceu o 2º encontro de formação de lideranças oferecido pelos Núcleos Minas Gerais
e Rio de Janeiro com o tema Liderança Cristã. Abordado de forma muito provocadora, percebemos a
pluralidade de dons referenciais existentes em nosso sínodo e os que são essenciais para se falar de
liderança cristã. Gratidão ao Instituto de Sustentabilidade da Faculdades EST pela assessoria.

c) Dia 12/06 aconteceu o Seminário Virtual da OASE do Sínodo Sudeste. Participaram cerca de 50
senhoras. O tema foi “Santa Ceia na Pandemia”. Quem nos conduziu nos diálogos foram as Pastoras Sílvia
Beatrice Genz (Pastora Presidente da IECLB) e Tânia Weimer (Pa Sinodal do Sínodo Nordeste Gaúcho).
Gratidão por nos conduzir na reflexão acerca de tão belo e valioso sacramento.

d) No dia 14/06 a IBML de Belo Horizonte promoveu palestra acerca da Lei Geral de Proteção de Dados.
O tema foi abordado pela senhora Celina de forma muito produtiva e pedagógica. Fica o convite para as
comunidades aprofundarem-se no tema pois certamente terá implicações para as comunidades, instituições
e Sínodo. Ela entra em vigor no mês de agosto/2021.
e) No dia 15/06 aconteceu a 2ª reunião entre a Comissão de Acompanhamento à Gestão de CAMs e os
presbitérios das Paróquias Norte do Rio de Janeiro e Resende. Na pauta o diálogo sobre a viabilidade dos
CAMs, a pergunta sobre a formação de uma parceria e a constatação da necessidade de avaliar e
implementar, a médio prazo, novos modelos de cuidado ministerial.

f) dia 16.06 reuniu-se o grupo de mentoria ministerial para memória da caminhada feita e planejamento da
continuidade da caminhada. A mentoria ministerial é um espaço de formação para o cuidado de ministros e
ministras na IECLB. Em tempos de pandemia este trabalho torna-se ainda mais relevante. Gratidão aos/as
colegas que participam desta formação.

g) dia 17.06 reuniu-se a Presidência da IECLB com Pastores e Pastoras Sinodais. Na pauta definições e
encaminhamentos do ser IECLB. Deus guarde a caminhada da IECLB, seu testemunho e a vida das pessoas
que nela vivem sua fé.

2) Visita do P. Sinodal à Nova Friburgo
A comunidade de Nova Friburgo acolheu o P. Sin. Marcos e sua esposa Regina, entre os dias 11-14 de
junho. Foi um tempo bonito de partilha e diálogo, apesar da mínima de 7 graus daquele final de semana! P.
Marcos pode ver de perto a reforma que está sendo realizada no “Templo Pedro e Paulo”, que visa deixar a
“casa” bonita e restaurada para as comemorações dos 200 anos do luteranismo no Brasil em 2024. No
domingo pela manhã, junto de P. Gerson, P. Marcos participou do “Programa Crer Hoje”, programa da Rádio
Nova Friburgo FM, no qual trataram do tema do ano da IECLB. Houve celebração com a comunidade no
Salão Social e reunião com o Presbitério no final da tarde. A reunião foi muito produtiva, tempo de desabafo
e de nutrir esperanças. (P. Gerson Acker)

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>>>

2. Assinatura O Amigo das Crianças: A edição nº 94 da revista O Amigo das Crianças quer refletir sobre
a amizade e jeitos bacanas de preservá-la, além de contemplar um espaço especial para falar com as
crianças sobre a Campanha Vai e Vem.

Você já é um incentivador/a da assinatura da revista O Amigo das Crianças para as crianças que ainda não a
conhecem? Auxilie

para

que

mais crianças possam

receber

e

aprender

com

a

revista O Amigo das Crianças. Que através dela também possam sentir o cuidado e a mão amorosa de
Deus.
Assinaturas>>>

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

17/06/2021

Existe diploma de "cristão" - Colossenses 3.1 - PPHMista Evair Tonn - 17 de junho de 2021

17/06/2021

A oração que dura até que Deus responda

17/06/2021

Bênçãos de Deus

16/06/2021

Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste

16/06/2021

Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste

16/06/2021

Venha o teu Reino - Mateus 6.10 - Pastor Ernani Ropke - 16 de junho de 2021

16/06/2021

O racismo e a grande comissão

16/06/2021

Graça e misericórdia

15/06/2021

O quadro da Paz - João 14.27 - Pastor Elton Pothin - 15 de junho de 2021

15/06/2021

O racismo e a grande comissão

15/06/2021

Orar sempre

13/06/2021

O racismo e a grande comissão

13/06/2021

Louvor ao Senhor

13/06/2021

Oração da Manhã de Martin Lutero - PPHMista Jéssica Lais Kriese Duffeck - 14 de junho de 2021

12/06/2021

Culto: 3° Domingo após Pentecostes - Paróquia de Guarulhos - Guarulhos/SP - 13/06/2021

12/06/2021

Culto das Crianças - Êxodo 7.1-12.51- Paróquia do ABCD, Santo André/SP - 13 de junho de 2021

12/06/2021

Polindo a aliança e o relacionamento - Pa. Daiane Berndt Bottcher - 12 de junho de 2021

12/06/2021

O racismo e a grande comissão

12/06/2021

Reparar nos próprios erros e corrigi-los...

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.

