Boletim Semanal – Sínodo Sudeste - IECLB
Nº 780 - 25 a 31/07/2021

PALAVRA PASTORAL
“Não tenha medo, tenha fé” (Marcos 5.36)
No mês de junho estive em viagem pastoral pelas comunidades do Núcleo Rio de Janeiro. Foi o momento de
rever colegas, lideranças e comunidades no percurso da pandemia. As atividades presenciais foram
suspensas temporariamente, mas a vida da Igreja e das pessoas não. Estas seguiram seu curso. Qual curso
seguiram?
Foi gratificante perceber que, apesar das dificuldades anunciadas, Deus cuidou das comunidades de fé e as
lideranças foram realmente muito serenas.
“Não tenha medo, tenha fé” (Marcos 5.36) são as palavras de Jesus a Jairo quando é anunciada por seus
amigos a morte de sua filha. Jesus convida à fé que confia para além da notícia real, dolorosa e cruel. Esta
fé encontrei nas comunidades luteranas do Rio de Janeiro. Sim, é verdade, elas sentem o impacto da
paralisação das atividades, lamentam o distanciamento imposto, os projetos interrompidos, os sonhos
desfeitos, as dores sentidas, as perdas vividas. Mas o lamento não é sem fé. É envolto numa esperança de
que amanhã vai ser diferente.
Posso comparar este sentimento ao de quem está na fila da vacina do novo coronavírus. A fila é longa e ela
precisa ser enfrentada. Mas é enfrentada não com desânimo, mas com esperança pois ser vacinado significa
reviver a esperança na vida. Não reclamamos por estar na fila da esperança.
Ao mesmo tempo encontrei ministros/as e lideranças muito serenas. Cuidados pessoais, distanciamento, uso
de máscara, pequenos grupos, protocolos, inscrições prévias para cultos, sensibilidade com que está
acometido pelo vírus, compreensão com quem não pode ou não deseja participar, etc. Quanta fé em forma
de serenidade.
O desejo de reunir-se presencialmente jamais atropelou os cuidados com a vida. A ESPERA foi
transformada em espiritualidade. Nisto quero, publicamente, parabenizar os presbitérios e ministros/as. Até
quem na internet defendia cultos presenciais no auge da pandemia acolheu a mensagem da espera, da
virtualidade e do respeito ao vírus. Quanta fé em forma de serenidade.
Deus abençoa quando seus filhos e filhas orientam sua vida em fé e amor. Sigamos assim, em fé
comprometida. Deus abençoará.
Pastor Sinodal Marcos Jair Ebeling

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

Veja no Portal>>>

LEMA BÍBLICO DA SEMANA

25 JULHO / 9º DOMINGO APÓS PENTECOSTES
Liturgia:
Prédica: João 6.1-21;
Leituras bíblicas: 2 Reis 4.42-44 * Salmo 145.10-19 * Efésios 3.14-21
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)
LEMA DA SEMANA
Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna.
(João 6.68)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
25 JULHO / 9º DOMINGO APÓS PENTECOSTES
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pela IECLB para o Projeto de Missão no Sínodo
Amazonas: Oferta Nacional
As comunidades do Sínodo da Amazônia se alegram e se dedicam a viver o sacerdócio de todas as pessoas
que creem. Crianças, jovens, adultos e idosos anunciam o evangelho e vivem o seu batismo. A formação de
lideranças tem seu lugar entre nós, assim como despertar os dons e colocálos a serviço do Reino de Deus.
Apóstolo Paulo diz que “os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo” (1º Coríntios 12.40) – a fé nos
conecta, nos une e com os dons que Deus concede a discípulos e discípulas praticamos as ações de
misericórdia e pregamos o evangelho a todas as pessoas em todos os lugares. Hoje a sua oferta no culto é
destinada para a Missão nas Comunidades do Sínodo da Amazônia. Deus te abençoe e a abençoe sua
oferta.

VEM AÍ...

























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
30/07 e 01/08 – Visita Pastoral a Resende
03/08, Conferência Ministerial UP Campinas
03/08, Seminário Metas Missionárias (Meta 3)
05/08, Coordenação de Diaconia
05/08, Paróquia Norte/RJ e Com. Acomp. Gestão de CAMs
08/08, dia dos Pais
10/08, Conferência Ministerial Núcleo Rio de Janeiro
11/08, Presbitério São José dos Campos
14/08, Seminário Lideranças UP Campinas
17/08, Conferência Ministerial Núcleo Minas Gerais
17/08, Conferência Ministerial UP São Paulo
18/08, Conferência Ministerial Plena
19/08, Presidência e Pastores/as Sinodais
21/08, Ordenação e Instalação Fabrício Wagner, Cosmópolis, SP
22/08, culto e reunião presbitério, Santos/SP
25/08, Diretoria do Conselho Sinodal
26/08, Seminiário Diaconia e Escuta
27/08, reunião CETO e Com. Acomp. Gestão de CAMs
31/08, Coordenação Ed. Cristã Contínua
31/08, Presidentes, tesoureiros/as e Com. Acomp. Gestão de CAMs

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 6.11-12 – Quando vocês tiverem comida à vontade, tenham o cuidado de não
esquecerem Deus.

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) Dia 20/07 Pastor Marcos participou da reunião do Conselho Paroquial de Cosmópolis. Na pauta os
diálogos acerca do culto de ordenação e instalação do Ministro Candidato enviado Fabrício Wagner. Há uma
harmonia e fé contagiantes com a nova perspectiva de trabalho, depois de grande vacância ministerial. O
culto de ordenação e instalação acontece dia 21 de agosto, às 19h, em Cosmópolis, SP. Deus abençoe a
vida da Paróquia, bem como do Fabrício e de sua esposa Tainá.

b) No dia 21/07 reuniu-se o Conselho Sinodal em sua reunião ordinária. A pauta, desta vez, privilegiou o
trabalho do ser igreja luterana no Sínodo Sudeste. Foi um tempo de partilha das Coordenações de Trabalho
Sinodais. Estiveram nesta reunião representadas nove coordenações (OASE, Fórum da Mulher Luterana,
Música, Juventude, Vai e Vem, Comunicação, Gestão de CAMs, Diaconia e Educação Cristã Contínua). Foi
oportunidade de partilha do que cada coordenação faz; foi pedagógico no sentido de darmo-nos conta do
testemunho evangélico que rendemos; foi pedagógico no sentido de percebermo-nos num corpo que
testemunha a fé em Cristo; foi também a hora de perceber as lacunas que ainda temos e onde é necessário
avançar. Gratidão imensa às pessoas que se dedicam aos trabalhos em âmbito sinodal.

2. Fundação Luterana de Diaconia completa 21 anos: A Fundação Luterana de Diaconia completa 21
anos de vida institucional. É instituição que nasce nas fileiras da IECLB para render um testemunho de vida e
fé especialmente junto às pessoas que não conseguem se cuidar sozinhas. Deus, em sua infinita
misericórdia, criou e mantém esta instituição. Que bom é quando nós podemos participar desta caminhada
de cuidado. O Senhor cuide também de nós.

Fonte:https://www.facebook.com/FLDact/photos/pcb.4288191997955254/4288191924621928/

3. Federação Luterana Mundial se solidariza com a IECLB: o Secretário Geral da entidade, Ver. Dr. Martin Junge
envia mensagem de apoio às lideranças nacionais após escalada de ataques verbais violentos. Veja a
manifestação em https://www.lutheranworld.org/news/solidarity-brazilian-church-against-hate-speech

4. Acontece nesta semana o 2º CONGRENAJE online. É o
Congresso Nacional da Juventude que não pode ser realizado
presencialmente. Você ainda pode participar. Veja mais no Portal
Luteranos>>>

COMUNICANDO...

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>>>

3. 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

conhecem? Auxilie

não
para

a
que

mais crianças possam receber e aprender
com

a

através

revista O Amigo das Crianças. Que
dela

também

possam

sentir

o

cuidado e a mão amorosa de Deus.
Assinaturas>>>

4. Missão da OGA

5. 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
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Quem explica o Pentecostes?
Não esqueçam de Deus...
Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste
Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste
Quem explica o Pentecostes?
Deus corrige nossa caminhada...
Lealdade e Fidelidade - Provérbios 3.3-4 - P. Natanael da Silva - 22 de julho de 2021
Quem explica o Pentecostes?
Jesus salva já agora...
O Espírito Santo nos une - 1 Coríntios 12.3-4 - P. Marcos Jair Ebeling - 21 de julho de 2021
O Pentecostes foi um presente para a igreja
Jesus nos perdoa
O Senhor é misericordioso e compassivo - P. Luis Carlos Oliveira - 20 de junho de 2021
Culto: 8° Domingo após Pentecostes - Paróquia Vila Campo Grande - São Paulo/SP - 18/07/2021
Culto das Crianças - 8° Domingo após Pentecostes - Paróquia do ABCD, Santo André/SP - 18 de
O Pentecostes foi um presente para a igreja
Só há um Deus...
Deus sempre nos perdoa e não tem dificuldade com isso! - P. Klaus Dieter Wirth - 19 de julho de

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.

