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PALAVRA PASTORAL
Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, ela
é poder de Deus. (1 Coríntios 1.18)
A palavra da cruz revela o quão profundo é o amor de Deus, o quão importante ela é na nossa vida, o quanto
ela nos carrega em nossos sofrimentos e perdas. A palavra da cruz nos lembra: Deus está conosco. Você
não está sozinho!
No Evangelho de Marcos 15.34 está registrado o quão profunda a palavra da cruz é. Lá lemos: E às três
horas, Jesus clamou em alta voz: “Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?” Esta pergunta, de
Jesus, nos é familiar. Não apenas desde o início da pandemia. Já antes nos perguntávamos: Por que Deus
preciso passar por isso? Por que essa crise? Por que essa pessoa teve que partir?
Por que Jesus faz essa pergunta na cruz? Com essa pergunta Jesus afirma: Eu estou contigo nas tuas
perguntas angustiantes. Eu compreendo a sua solidão, o seu abandono, o seu pranto, a sua frustração e as
suas despedidas. Eu sei o que significa orar desesperadamente para que Deus alivie o fardo, o cálice. A
pergunta de Jesus se une a todos e todas que nesse tempo também estão aflitos e desesperados na vida.
Jesus se une as pessoas que se preocupam com seus entes queridos adoentados. Jesus se une as
pessoas que estão com seus nervos à flor da pele por causa de conflitos oriundos da intensa convivência
familiar. Jesus se une as pessoas que estão esgotadas e nos seus limites no cuidado com os enfermos.
Jesus se une as pessoas que não sabem como continuar diante do desemprego e das necessidades básicas
para a vida.
A palavra da cruz nos revela: Nela está alguém que sabe o que é a vida humana, que sabe como a vida
humana é dolorosa e desumana em alguns momentos. Nela está alguém que conhece os altos e baixos da
vida humana. Nela está alguém que sente conosco. Nela está Jesus Cristo que nos abraça diante dos
cálices amargos da vida.
A palavra da cruz não é sem destinatário. Ela é uma oração, um clamor a Deus. Jesus mesmo, na hora mais
difícil de sua vida, se dirige a Deus. Ele coloca nas mãos de Deus a sua angústia. A palavra da cruz, portanto
nos diz: Faça como Jesus. Confia-te também nos momentos angustiantes, difíceis e dolorosos da vida nas
mãos de Deus. Roga, clama, grita e chora! Jesus é a nossa força para buscar junto a Deus ajuda, apoio,
orientação, sentido, solidariedade, justiça e esperança para a vida. 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

18 JULHO / 8º DOMINGO APÓS PENTECOSTES
Liturgia:
Prédica: Efésios 2.11-22;
Leituras bíblicas: Jeremias 23.1-6 * Salmo 23 * Marcos 6.30-34,53-56
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)
LEMA DA SEMANA
A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará
naquilo para que a designei. (Isaías 55.11)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
18 JULHO / 8º DOMINGO APÓS PENTECOSTES
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pelo Sínodo para Apoio a Campos de Atividade
Ministerial não autossustentável, em formação, Missão, avaliação CAM: Oferta Sinodal
Nem todo município conta com um espaço estruturado onde as pessoas podem participar de cultos, ter
irmãos(ãs) de fé, aprender e testemunhar o Evangelho. A coleta do culto de hoje é destinada em favor dos
Campos de Atividade Ministerial e das atividades envolvidas nesta missão. Até que se tornem comunidades
autossustentáveis, precisamos da sua colaboração.
Para serem sustentáveis, é necessário percorrer um longo caminho que inclui visitas do pastor sinodal às
comunidades do Sínodo, planejamento, avaliação e acompanhamento da formação dessas comunidades
missionárias. Tudo isso tem um custo e contamos com sua ajuda para que o sonho, a fé e a esperança de
muitas pessoas de ser comunidade cristã se torne realidade em muitos lugares.
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...



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

Hebreus 10.36 – Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que ele
promete.
21/07 - Beatriz Rieck
22/07 - P. Gert Müller

AGENDA DO SÍNODO

1.

Campanha Vai e Vem 2021

O tema do ano da IECLB nos chama a viver o Batismo e a colocar
nossos dons a serviço. O versículo bíblico complementa: “Eis que faço
novas todas as coisas” (Apocalipse 21.5). O Tema e o Lema são
convidativos e desafiadores para o contexto que vivemos. Eles são
também inspiradores para a Campanha Vai e Vem deste ano. A Vai e
Vem convida toda a IECLB a conversar sobre missão e a promover a
missão. Ao mesmo tempo em que esperamos renovação, para a qual
Apocalipse 21.5 aponta, vivemos o Batismo como instrumentos na
missão de Deus, promovendo também transformação. Metade da sua
oferta apoia projetos nacionais. A outra metade projetos sinodais.
Quer saber mais? Acesse: https://www.luteranos.com.br/vai-vem/2021
A TUA GRATIDÃO E PARTILHA EDIFICAM A FÉ!

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>>>

2. Missão da OGA

3. 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:

15/07/2021
Vilões, super-heróis, Jesus
15/07/2021
O necessário...
14/07/2021
Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste
14/07/2021
Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste
14/07/2021
Quem pode entrar pelas tuas portas? - Salmo 24 - Ministro Candidato Éder Behling - 14 de
julho de 2021
14/07/2021
Faça-se o favor: não compare sua beleza
14/07/2021
Fomos libertados para o bem
14/07/2021
Você é convidad@ de honra! - Mateus 22.1-14 - P. Gerson Acker - 15 de julho de 2021
13/07/2021
Hildegarde de Bingen e a vaidade feminina
13/07/2021
O Senhor é escudo
13/07/2021
Esperança da Ressurreição - João 11.25 - P. Felipi Schütz Bennert - 13 de julho de 2021
12/07/2021
Qual é o peso da cruz que você carrega? - Mateus 16.24b - PPHMista Evair Tonn - 12 de
julho de 2021
12/07/2021
Amem uns aos outros...
11/07/2021
Culto: 7° Domingo após Pentecostes - Paróquia Leste, Ferraz de Vasconcelos/SP 11/07/2021
11/07/2021
Culto das Crianças - 7° Domingo após Pentecostes - Paróquia do ABCD, Santo André/SP 11 de julho de 2021
11/07/2021
Somos Casa de Oração...
10/07/2021
Palavras vazias! - Isaías 55.11 - P. Ernani Ropke - 10 de julho de 2021
10/07/2021
O poder que torna possível o impossível
10/07/2021
Seu amor dura para sempre
10/07/2021
O reinado de Deus - Culto 11/07 Paróquia Bom Samaritano Ipanema, Rio de Janeiro/RJ
09/07/2021
Um novo começo - Isaías 64.4 - P. Elton Pothin - 09 de julho de 2021
09/07/2021
Pentecostes cristão: uma nova linguagem que todos podem falar
09/07/2021
O Senhor é misericordioso e nos salva
08/07/2021
Canção da caminhada - PPHMista Jéssica Lais Kriese Duffeck - 08 de julho 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.

