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PALAVRA PASTORAL
Viver o Batismo: Dons a Serviço
Nesta e na próxima edição do boletim compartilhamos reflexões acerca do tema do ano da IECLB. A
primeira reflexão é do Pastor Gerson Acker, de Nova Friburgo, RJ. Ele fala sobre o batismo. A reflexão da
próxima semana será do P. Marcos Ebeling com referência ao tema dos dons.
Querido irmão, querida irmã! Todos os anos a Igreja Luterana escolhe um tema e um lema para conduzir sua
reflexão durante o ano. Tema do Ano 2021: “Viver o batismo: dons a serviço” Lema do Ano 2021: “Eis que
faço novas todas as coisas” (Apocalipse 21.5)
Como nós podemos viver o batismo? O que significa dons a serviço? Convidamos você para refletir conosco
sobre estas e outras questões importantes no nosso programa de hoje.
Pelo batismo e pela fé em Cristo Jesus, Deus nos torna seus filhos e filhas. Cada um e cada uma nós, com
nossos nomes, famílias, amigos e amigas, pensamentos, sorrisos, cabelos, medos, sonhos, corpos são
amados por Deus. Nem judeu nem grego, nem homem nem mulher, nem de escola pública nem de escola
particular, nem de cabelo comprido ou cabelo curto, nem de calças nem de bermudas, nem pessoa rica nem
pobre: Deus não classifica as pessoas.
No batismo, Deus nos chama pelo nome (Isaías 45.3b) e nos vocaciona, para que possamos servi-lo e tornar
o mundo melhor e mais próximo à sua vontade de amor, justiça e paz. Vocação tem a ver com convocação.
Você já foi chamado pelo nome completo? (se você é filho/a, já treme na base... Se você é a pessoa que
chama pelo nome completo é porque vem coisa séria). Quando alguém nos chama pelo nome completo, é
difícil recusar, né? Pois a gente sente que é importante!
Quando Deus nos chama no Batismo, Ele está nos convocando. Porém, essa convocação não significa um
“vire-se!”, mas está acompanhada de dons e capacidades. Sempre há algo que gostamos de fazer ou que
sabemos fazer bem, ou que podemos aprender e, com isso, ajudar nosso próximo.
O chamado de Deus pode chegar a nós de muitas maneiras. Às vezes, chega da maneira que menos
esperamos. Pode ser através da palavra de um amigo ou de uma amiga, de uma professora ou de um
professor, de um ministro ou uma ministra da Igreja. Pode ser através de um desejo nosso de servir à causa
de Deus ou de um incentivo da família ou da comunidade. Pode ser através da leitura de um texto bíblico ou,
até mesmo, através de uma música que nos tocou profundamente, de um vídeo que vimos na rede social, de
um livro.
Deus nos chama. Convoca. Vocaciona. Hoje, agora, do jeito que você está e é. A questão é: como você vai
responder ao chamado do Deus? Todo chamado requer uma resposta. A decisão final é de cada um e cada
uma de nós, afinal, o chamado é individual.

Não há tempo a perder! Às vezes, parece que a gente não está preparado ou preparada para atender a um
chamado tão importante. Porém, o próprio Deus prometeu estar junto com cada um e cada uma. Com isso, a
ideia de que a pessoa precisa ser perfeita e mais sábia e esperta do que as outras cai por terra. Deus
trabalha com nossos dons e com as nossas limitações, assim como fez com o jovem Jeremias: vai lá, não
tenhas medo, pois estarei contigo (Jr 1.8).
Cada novo dia é uma oportunidade para aceitar o chamado de Deus com confiança, alegria e dedicação. É a
forma mais simples e fiel de viver o nosso Batismo!
Meu irmão, minha irmã, você crê nisso?
Pastor Gerson Acker, Nova Friburgo, RJ

PITACO DE PASTORAL URBANA
Compartilho a vista da janela do apartamento funcional do Sínodo Sudeste em São Paulo. No térreo um
restaurante que se reinventou na pandemia através das vendas por aplicativo. Na foto os trabalhadores
(entregadores) em horário de almoço. É a “quentinha” (marmita) comida fria, na rua, por volta das 15 ou 16h.
Até este horário é trabalho duro na entrega dos pedidos feitos. Detalhe: o pedido precisa chegar quentinho
ao cliente para consumo imediato. São tempos de novas relações de trabalho, nem sempre mais
humanizadoras.

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

Veja no Portal>>>

LEMA BÍBLICO DA SEMANA

4 JULHO / 6º DOMINGO APÓS PENTECOSTES
Liturgia:
Prédica: Ezequiel 2.1-5;
Leituras bíblicas: Salmo 123 * 2 Coríntios 12.2-10 * Marcos 6.1-13
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)
LEMA DA SEMANA
A semente que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra;
estes frutificam com perseverança. (Lucas 8.15)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
4 JULHO / 6º DOMINGO APÓS PENTECOSTES
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pela IECLB para Apoio à Missão entre e com
Povos Indígenas: Oferta Nacional
No relato de Pentecostes as pessoas de diferentes culturas entenderam o que foi comunicado, a partir da
ação do Espírito Santo. Ouvir e dialogar com pessoas de outras culturas é parte fundamental do serviço e
testemunho do COMIN junto com os povos indígenas. As ofertas solidárias contribuirão para diferentes
ações de promoção de diálogo entre os povos indígenas e comunidades, grupos e setores de confissão
luterana, na busca da justiça, como preconizado pelo Reino de Deus.

VEM AÍ...













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.
06/07, Reunião da Coordenação de Educação Cristã Contínua
21/07, reunião do Conselho Sinodal
22 e 23/07, reunião da Obra Gustavo Adolfo (nacional)
27/07, Pastores e Pastoras Sinodais ao Norte
30 e 31/07, Conselho da Igreja
03/08, CM UP Campinas
03/08, Seminário Metas Missionárias (Meta 3)

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

Oseias 13.4 – Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês desde que os tirei do Egito; eu sou o único Deus
que vocês conhecem, o único Deus que os salvou.
04/07 - Jocarli Karsburg de C. Ribeiro
05/07 - Valéria A. Pereira
06/07 - Jéssica Lais Kriese Duffeck
07/07 - Pa. Aneli Schwarz
07/07 - Simone da Silva
08/07 - P. Luis Carlos de Oliveira

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:

Pastor Sinodal Marcos Ebeling continuou a
viagem pastoral junto às paróquias do Núcleo
Rio de Janeiro. Continuam as reuniões com
presbitérios, diretorias, diálogos com colegas
ministros/as e visitas diversas para conhecer as
iniciativas e testemunhos rendidos neste tempo
de

pandemia.

Louvado

seja

Deus

pela

existência destas comunidades e o testemunho
que rendem.

Rio das Ostras, RJ

2. Federação Luterana Mundial tem nova Secretária
Geral: é a estoniana Anne Burghardt.

Veja mais no Portal Luteranos>>>

3. Fórum de Reflexão da Mulher Luterana:
“Mulheres Luteranas: onde somos chamadas a atuar?”
Este foi o tema que impulsionou o XI Fórum de Reflexão da Mulher Luterana realizado neste ano 2021, de
forma virtual em três dias ao longo de três meses:
1º DIA – 17/04 – Frutos no caminhar. Um olhar para os 30 anos do Fórum de Reflexão da Mulher Luterana.
Assessoria Ma. Teol. Rosane Philippsen
2º DIA – 22/05 – Mulheres luteranas, onde somos chamadas a atuar? Possibilidades e espaços estratégicos
de articulação das mulheres na ação missionária da Igreja e na sociedade. Assessoria Pa. Dra. Ivoni R.
Reimer
3º DIA – 26/06 – Criando Redes – Articulando ações
Foi um tempo bonito de partilhas, formação e planejamento. Destacamos entre outras decisões importantes,
a escolha da nova Coordenação do Fórum:
Caroline Strüssmann – Sinodo Rio dos Sinos
Márcia Herbertz – Sinodo Noroeste Riograndense
Zenira Schultz - Sinodo Sudeste
Regina Ebeling – Sinodo Sudeste
Suplentes
Joice Haasse Arezzi - (ACESA) Espírito Santo
Isabella Gnas - Sinodo Rio Paraná
Gratidão a Deus por este tempo de aprofundamento da confessionalidade luterana a frente do Fórum.
Orgulho de ser mulher luterana.
Gratidão pela convivência com a Coordenação que esteve até aqui conosco, Maria Cristina Bergmann
Guilherme , Zenira Schultz, Miriam Ingrid Buss La Plazza e Ivone Bado Streicher.
Nossos agradecimentos especiais a Pa Carmen Siegle pela dedicação, acolhida e persistência no trabalho
de 'fazer pensar juntas' numa demonstração de sororidade e solidariedade.
E a nossa Pastora Presidente Sílvia Beatrice Genz, pelo compromisso com a nossa caminhada comum.
Encerramos este significativo Fórum com o vídeo mosaico organizado nesse período de Fórum, com a
parceira da maravilhosa Lislie Moraes de Carvalho, a quem agradecemos imensamente por sua colaboração.
https://www.youtube.com/watch?v=yUpkJhLmq_U
E a todas mulheres luteranas, autoras do 'bem viver e bem dizer' na missão da IECLB.
Rachel Pessoa
P/Coordenação do FRML

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. 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>>>

1. Diaconia e Escuta: Acontece no dia 26 de agosto o 3º encontro sobre Diaconia e Escuta. Uma forma de
aproximar as lideranças que trabalham o tema da diaconia e partilhar relatos do que temos feito durante a
pandemia na área diaconal.

Veja mais acessando o link: https://meet.google.com/oav-pxpo-mhg

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

01/07/2021

A arte que não imita a vida

01/07/2021

O Senhor é o único Deus

30/06/2021

Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste

30/06/2021

Ao orarmos, Senhor - 1 Tessalonicenses 5.17 - P. Rolf Rieck - 30 de junho de 2021

30/06/2021

Jesus Cristo - um intermediário para a realização dos sonhos ou o Salvador?

30/06/2021

A imagem do Ungido de Deus

30/06/2021

Não leia do início - Pastor Tiago Sacht Jaske - 01 de julho de 2021

29/06/2021

Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste

29/06/2021

Palavras instruem exemplos arrastam - Mateus 9.1-8 - P. Natanael da Silva - 29 de junho de

2021
29/06/2021

Jesus Cristo - um intermediário para a realização dos sonhos ou o Salvador?

29/06/2021

Médico para os doentes

28/06/2021

Gratuidade, marca da espiritualidade - Mateus 6.26-30 - P. Marcos Ebeling - 28 de junho de

2021
28/06/2021

Povo de Deus

27/06/2021

Culto das Crianças - Daniel 1.1-21 - 5o Após Pentecostes - Paróquia do ABCD, Santo

André/SP - 27/06/2021
27/06/2021

Culto: 4° Domingo após Trindade - Igreja da Paz - Paróquia Santo Amaro, São Paulo/SP -

27/06/2021
27/06/2021

O Senhor é poderoso

26/06/2021

AMOR, um costume bom - Colossenses 3.12 - Pa. Mara Sandra Parlow - 26 de junho de

2021
26/06/2021

A cura para o reclamismo

26/06/2021

Deus está presente

26/06/2021

O toque divino - Culto 27/06 Paróquia Bom Samaritano, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ

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.

