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PALAVRA PASTORAL
Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de
sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele.
(Efésios 1.17)
Nos tempos atuais é praticamente impossível não receber, após a compra de um produto ou realização de
consultas e exames, um e-mail ou whats para avaliar a qualidade do serviço prestado. Vivemos em uma
sociedade que precisa o tempo todo avaliar as pessoas. Não quero dizer, com isso, que uma avaliação não
tenha o seu lado positivo. A avaliação ajuda sim a melhorar a qualidade dos serviços prestados. Porém, o
que acontece na maioria das vezes é que quando se recebe um bom serviço, não se dá um retorno.
Geralmente só respondemos quando temos algo para criticar.
Essa é uma realidade que se manifesta também em nossos lares e na vida em comunidade. É mais fácil
apontar o erro, destacar o lado negativo. Temos grande dificuldade em destacar, reconhecer e elogiar as
boas ações. Muitas vezes mais de 90% são gestos construtivos, mas insistimos em olhar e apontar para os
10%. Se olharmos também para os meios de comunicação veremos que a grande maioria das publicações
são críticas. Raramente vemos postagens de coisas boas e edificantes.
Creio que o apóstolo Paulo nos traz uma grande contribuição nesse sentido. Nas suas cartas, ele não deixa
de apontar para o que está errado. Mas antes de apontar para os erros, para as tensões e conflitos
presentes na comunidade, ele fala e enaltece o que há de positivo na vida comunitária. Na carta dirigida aos
Efésios, antes de apontar para os erros que necessitam ser corrigidos, ele expressa gratidão a Deus pelas
ricas bênçãos que tem concedido a comunidade e que não cessa de dar graças a Deus em oração pela vida
de fé e amor entre eles. Paulo, ao fazer isso, já aponta, antes de entrar no que está conflitando, para aquele
que é a base da Igreja e a solução para os problemas: Cristo Jesus. Assim como nas boas ações há a
manifestação do Espírito Santo em nós, também nas falhas e erros Deus se manifesta em Jesus Cristo, no
ressurreto, para nos presentear com a sabedoria que sabe dialogar, lapidar, perdoar e ajudar um ao outro e
uma à outra a reencontrar o caminho da vida. Em Cristo está a sabedoria para construir pontes de reflexão e
reconciliação nesse nosso mundo tão dividido e polarizado.
Desejo que no dia a dia possamos nos inspirar no apostolo Paulo, isto é, primeiramente dar graças pelas
bênçãos que Deus nos dá através das pessoas a nossa volta e, num segundo momento, orar para que Ele
nos conceda o espírito de sabedoria ao criticar, para que possamos juntos e juntas trabalhar e lapidar os
gestos e atitudes que ferem o corpo de Cristo. 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

27 JUNHO / 5º DOMINGO APÓS PENTECOSTES
Liturgia:
Prédica: Marcos 5.21-43;
Liturgia de Ramos: Lamentações 3.22-33 * Salmo 30 * 2 Coríntios 8.7-15
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)
LEMA DA SEMANA
O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda a vocês o espírito de sabedoria e de
revelação no pleno conhecimento dele.
(Efésios 1.17)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
27 JUNHO / 5º DOMINGO APÓS PENTECOSTES
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pelo Sínodo ao Apoio a Formação no Sínodo
Comunidade: Oferta Sinodal
A execução de um bom trabalho no mundo corporativo requer conhecimento e estudo constante. Dentro da
igreja isso também é uma verdade. A coleta de hoje tem o objetivo de apoiar grupos de formação dentro da
igreja. Os recursos são necessários para as seguintes atividades:





formar lideranças de grupo e presbitérios,
atualizar e manter o aplicativo de celular (ainda em construção),
elaborar materiais de formação, especialmente os virtuais, já que hoje quase tudo funciona à
distância,
dar suporte aos encontros de estudo das metas missionárias da IECLB, definidas no Concílio Geral
de 2018.

Contribua com a Igreja e ajude a difundir a palavra de Deus de forma consistente e dentro dos princípios da

IECLB.
Ore também para que Deus desperte pessoas que queiram aprender da fé e tornarem-se multiplicadores/as
da fé aqui na nossa comunidade e também em toda a igreja.
Deus abençoe dádivas, doadores(as) e quem for beneficiado(a) com nossa oferta.
Dados Bancários do Sínodo Sudeste:

(O Sínodo Sudeste tem conta com este intermediador de pagamentos)
Depósito:
Banco: Itaú (341)
Agência: 0057
Conta Corrente: 48031-1
PIX: 02.511.070/0001-30

VEM AÍ...



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.

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

Salmo 91.4 – A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo.
27/06 - Junia Meyer do Santos
28/06 - Diác. Irma Schramell
29/06 - Diác. Valdinéia Bull

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) Dia 17/06 P. Marcos e P. Elton Pothin celebraram culto ecumênico em Petrópolis, junto à comunidade
Sagrado Coração de Jesus, na mesma cidade. Deus guarde e abençoe o trabalho do testemunho comum da
fé.

b) No dia 20/06 P. Marcos participou do culto na comunidade em Niterói, RJ. A comunidade, lentamente,
retoma atividades presenciais. Naturalmente, seguindo todos os protocolos. A comunidade luterana sabe
celebrar sua fé e dar o cuidado sanitário. Deus guarde suas comunidades.

c) Continuo a viagem pastoral às comunidades do Núcleo Rio de Janeiro. As reuniões com presbitérios,
diretorias, diálogos com colegas ministros/as e visitas às instituições da Igreja tem sido um tempo de apreciar
as belas iniciativas, ouvir da forma como a Igreja se reinventou na pandemia e também dos desafios que é
pregar o evangelho neste tempo que vivemos. Deus, em sua misericórdia, guarde sua igreja.

d) No dia 23/06 reuniu-se a Diretoria do Conselho Sinodal. Na pauta encaminhamentos da Assembleia
Sinodal e assuntos pastorais da Igreja em nosso Sínodo. Muita gratidão às lideranças que se dispõem a este
trabalho abnegado.

2. 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. 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:

25/06/2021
A cada novo dia fazemos a experiência do amor de Deus em nossa vida - Klaus Dieter Wirth - 25
de junho de 2021
25/06/2021
A cura para o reclamismo
25/06/2021
A verdade de Jesus liberta
24/06/2021
Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste
24/06/2021
Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste
24/06/2021
Semear - Mateus 13.31-32 - P. Jonathan Klebber - 24 de junho de 2021
24/06/2021
O que uma italiana protestante, exilada na Alemanha na época da Reforma, pode nos ensinar
sobre a pandemia...
24/06/2021
Profetas a serviço de Deus e pelo povo
23/06/2021
João Batista - João 1.6-9,15,19-31 - P. Eldo Krüger - 23 de junho de 2021
23/06/2021
O que uma italiana protestante, exilada na Alemanha na época da Reforma, pode nos ensinar
sobre a pandemia...
23/06/2021
Reino de luz
23/06/2021
PALAVRA DO PASTOR - JULHO 2021
22/06/2021
Você não é todo mundo - Mateus 5.9 - P. Gerson Acker - 22 de junho de 2021
22/06/2021
Separando o joio do trigo: o papel da igreja na era das Fake News
22/06/2021
O amor de Deus permanece

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.

