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PALAVRA PASTORAL
Mas José respondeu: — Não tenham medo; será que eu estou no lugar de Deus?
Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim; porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão
vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. (Gênesis 50.19 - 20)
O que você promove com suas atitudes diárias na sua família? Na família de Jacó vemos que por um longo
período foi promovido o ódio, a inveja e o ciúme. Essas atitudes levam José ao fundo do poço e a escravidão no
Egito. Do episódio do poço até a reconciliação são 22 anos de dolorosa caminhada. São anos que Deus vai
preparando os corações desta família para o perdão e a reconciliação.
Entre encontros, desencontros e reencontros Deus prepara os corações desta família para o perdão e a
reconciliação. Em Gênesis 42.17, após lançar seus irmãos três dias na cadeia, José diz a eles: “Eu sou uma
pessoa temente a Deus. Vou deixar que vocês fiquem vivos...” Em Gênesis 42.21 os irmãos dizem uns aos outros
sem saberem que José é o irmão que haviam vendido: “- De fato estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos
com o nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele, porém não nos importamos.
(...) Por isso estamos agora pagando pela morte dele.” José, ao ouvir isso, sai de fininho e começa a chorar.
Perdão é obra de Deus. O ódio construído por anos, que levou a família ao fundo do poço, digo família, pois todos
sofreram, foi aos poucos, sob o amor de Deus, transformado em perdão e reconciliação. O perdão é possível,
quando nos deixamos guiar pelo amor de Deus. Não será um perdão de “fachada”, como muitas vezes
enxergamos por aí, e que os irmãos de José temiam, pois não raras vezes as aparências são mantidas enquanto
os pais estão vivos, mas quando morrem, o ódio e a vingança vêm à tona.
O perdão que Deus trabalha em nossos corações e mentes não nos leva a ilusão de que eu só sou vítima e que
os outros sãos os culpados. Somos simultaneamente justos e pecadores. Somos pessoas "híbridas",
potencialmente boas e más. Tanto os outros quanto nós mesmos. A história de José nos revela que todos tiveram
uma parcela de culpa no ódio, na inveja e no ciúme que levou a família ao fundo do poço.
O perdão de Deus liberta-nos da fixação em nós mesmos; abre nossos olhos, corações e mãos para o próximo e
suas necessidades. O perdão de Deus liberta-nos do sentimento de vingança para servirmos ao próximo com
amor desinteressado. É isso que José diz no final do nosso texto, no v. 21: “Não tenham medo. Eu cuidarei de
vocês e dos seus filhos.”
Deus também cuida de nós por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Ele vem ao nosso encontro para que
possamos promover em nossas famílias não o ódio, a inveja e o ciúme, mas caminhos de perdão e reconciliação.
A história de José nos convida a refletir: O que eu estou promovendo na minha família, na minha comunidade e
sociedade? O ódio, a inveja e o ciúme que levam ao fundo do poço ou o amor de Deus que conduz ao perdão e a
reconciliação, ao cuidado da vida?

Que o Espírito Santo ilumine nossas vidas e nos ajude a promover o amor de Deus que constrói perdão e
reconciliação em nossas famílias e sociedade. 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

15 AGOSTO / 12º DOMINGO APÓS PENTECOSTES
Liturgia:
Prédica: Efésios 5.15-20;
Leituras bíblicas: Provérbios 9.1-6 * Salmo 34.9-14 * João 6.51-58
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)
LEMA DA SEMANA
Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que ele falou. (Hebreus 4.1)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...

15 AGOSTO / 12º DOMINGO APÓS PENTECOSTES
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pela IECLB ao Projeto de Missão no Sínodo Brasil
Central: Oferta Nacional

VEM AÍ...














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
24/08, Assembleia AMA (Associação Mútuo Auxílio)
25/08, Diretoria do Conselho Sinodal
26/08, Seminário 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

Salmo 9.2 – Por causa de ti eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo.
15/8 - Laura Meyer do Santos
19/8 - Helena Buonocore
21/8 - Miss. Felipe Milani

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) no dia 05/08 reuniu-se a Comissão de Acompanhamento à Gestão de CAMs com o presbitério da
Paróquia Norte do Rio de Janeiro. Em pauta o planejamento estratégico missionário da paróquia e sua
sustentabilidade com vistas a acolhida de ministro. Como é bom perceber que pessoas movidas pela fé pensam,
sonham e se encantam com os caminhos da sua comunidade. Deus abençoe o que nós com boa vontade
planejamos.

b) No dia 08/08 P. Marcos participou do culto na comunidade em Campinas/SP. É o momento no qual a
comunidade retorna aos cultos presenciais e realiza ofícios que aguardavam o tempo oportuno e mais ameno da
pandemia. Como é bom perceber que o amor de Deus ganha forma no batismo e na Santa Ceia. Deus guarde
esta comunidade em seu amor.
c) No dia 10/08 reuniu-se a Conferência de Ministros e Ministras do Núcleo Rio de Janeiro. Foi o momento de
conversar sobre a visita pastoral feita àquelas comunidades e pensar encaminhamentos. A reunião foi MUITO
produtiva. Deus efetivamente nos guardou e guiou, nos manteve serenos/as e com disposição de servi-lo através
das pessoas.

d) No dia 11/08 reuniu-se a Diretoria da Paróquia em São José dos Campos. Em pauta os assuntos da
comunidade, seu planejamento e testemunho naquela cidade e região. Os desafios missionários, certamente, são
grandes. Mas também esteve em pauta a renovação do Termo de Atividade Ministerial da Pastora Daiane
Bottcher. O TAM foi renovado com o desejo unânime de ambas as partes por um período de mais três anos. Deus
mantenha serena, focada e ativa sua comunidade.

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. Missão da OGA

3. Seminário Diaconia e Escuta. Agende: dia 26 de agosto, 19h30, reúnem-se as pessoas

apaixonadas pela prática diaconal para mais um encontro de fortalecimento das suas ações em
comunidades e instituições. Nesta noite ouviremos a partilha da Comunidade em Valinhos/SP e do
Programa Comunitário da Reconciliação (Santo Amaro). Mais um momento no qual, certamente,
iremos perceber a força do cuidado na pandemia.

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:

12/08/2021

Louvado seja Deus pela alegria e salvação que dEle recebemos - P. Klaus Dieter Wirth - 12 de

agosto de 2021
12/08/2021

O que você faz com aquilo que aprende

12/08/2021

Alegria em Deus

11/08/2021

Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste

11/08/2021

Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste

11/08/2021

Reconciliação - P. Francisco Santos - 11 de agosto de 2021

11/08/2021

Deus cuida de nós

10/08/2021

Temor a Deus - Salmo 128 - P. Eldo Kruger - 10 de agosto de 2021

10/08/2021

Teologia do Cansaço

10/08/2021

Servir em humildade

10/08/2021

Boletim Arco-íris - Agosto de 2021 - Paróquia do ABCD, Santo André/SP

10/08/2021

O dia seguinte da Olimpíada

09/08/2021

Deus é refúgio e fortaleza! - Salmo 91.1-2 - P. Jonathan Klebber - 09 de agosto de 2021

09/08/2021

O pastor cuidas ovelhas. E quem cuida do pastor?

09/08/2021

O Messias prometido

08/08/2021

Culto: 11° Domingo após Pentecostes - Paróquia Centro - Igreja Martin Luther - São Paulo/SP -

08/08/2021
08/08/2021

Culto das Crianças - Especial Dia dos Pais - Paróquia do ABCD, Santo André/SP - 08/08/2021

08/08/2021

Humildade...

07/08/2021

A Bíblia é um livro negro - P. Gerson Acker - 07 de agosto de 2021

07/08/2021

Sem coração, sem virtude e sem moral: a morte da razão e a razão da loucura

07/08/2021

É de coração...

06/08/2021

Sem coração, sem virtude e sem moral: a morte da razão e a razão da loucura

06/08/2021

Brilhar...

06/08/2021

O Pão da Vida - Culto 08/08 Paróquia Bom Samaritano, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ

06/08/2021

Bênção Dia dos Pais 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.

