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PALAVRA PASTORAL
Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que ele falou.
(Hebreus 4.1)
A vida nos cansa e ouvir uma promessa dessas é algo muito bonito. É divino pois vem de Deus. Deus nos
promete o descanso. A promessa aos Hebreus refere-se ao descanso eterno em Deus. É a promessa de que
as loucuras da vida, os seus cansaços e reveses terão um fim.
Da parte de Deus a promessa de paz e perdão continua válida e só pode ser por nós perdida se a
recusarmos. Por isso a promessa vem acompanhada de um alerta: tema ao Senhor para não a perder.
Temer significa vigiar atentamente para que nossa confiança esteja alicerçada na promessa de Deus, não no
entendimento humano que é limitado e não pode garantir tal descanso (Veja Mateus 26.41).
A promessa do descanso já fora feita ao povo de Israel. A vida cansativa da escravidão no Egito foi
iluminada com a promessa de que entrariam na terra onde mana leite e mel (Êxodo 33.3). Além desta, o
terceiro mandamento é também clara orientação (Êxodo 20.8). Deus quer descanso para seu povo.
A promessa ganha um sentido e significa especial num tempo no qual as forças físicas, emocionais e de fé
são levadas ao limite diariamente. As pessoas estão cansadas por diferentes razões: umas da doença;
outras da rotina extenuante do trabalho; outras das brigas e maldades humanas; outras de suas dores no
corpo; outras das mágoas que carregam e que empalidecem a alma; ainda algumas por conta de
incompreensões; ... Sim, a promessa é para você também: descanse, repouse sua confiança em Deus e
descanse. Há esperança de que amanhã será um novo dia e tudo passará.
Creio, porém, que a promessa faz mais sentido ainda na vida das pessoas que estão no leito de morte.
Muitas pedem – e nós por vezes o dizemos em fé – “descansou” quando se dá a hora em que Deus chama
para si a pessoa de quem nos despedimos. O sofrimento e lutas típicas desta nossa vida acabam. A fé é a
certeza que acolhe a promessa de que o descanso após a morte se dá em Deus. Eis a razão pela qual a
entrega da vida é possível: a entregamos para Deus e nele descansamos.
Eu quero acolher a promessa do descanso. O farei nos dois sentidos: descansar dos males que pessoas
impõem à vida diária e viver na promessa de que o descanso definitivo se dará na eternidade de Deus.
Assim seja, amém.
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

22 AGOSTO / 13º DOMINGO APÓS PENTECOSTES
Liturgia:
Prédica: João 6.56-69;
Leituras bíblicas: Josué 24.1-2a,14-18 * Salmo 34.15-22 * Efésios 6.10-20
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)
LEMA DA SEMANA
Jesus acabou com o poder da morte e, por meio do evangelho, revelou a vida que dura para sempre.
(2 Timóteo 1.10)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
22 AGOSTO / 13º DOMINGO APÓS PENTECOSTES

As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pela IECLB ao Trabalho de Inclusão e
Acessibilidade/Pessoas com Deficiência: Oferta Especial

A inclusão é essencial para vivermos em harmonia no Reino de Deus. Para sermos comunidades cada vez
mais inclusivas é necessário ter formação, materiais de estudo e disponibilizar espaços acessíveis. Neste
final de semana (22 de agosto), oferte para o Trabalho de Inclusão e Acessibilidade na IECLB. Gratidão!

VEM AÍ...










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

1 Coríntios 2.4-5 – O apóstolo Paulo escreve: O meu ensinamento e a minha mensagem não foram
dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus.
Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus.
23/08 - P. Rolf Rieck
24/08 - Catarina G. Neumann
24/08 - Débora Ferreira Tonn
26/08 - P. Natanael da Silva
27/08 - P. Claudio Molz

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) no dia 14/08 reuniu-se o Conselho Paroquial da Paróquia de Rio Claro. Em pauta os seus assuntos
ordinários e a renovação do Termo de Atividade Ministerial (TAM) do Pastor Eldo Kruger. O TAM foi
renovado pelo período de seis anos. Louvamos a Deus por esta caminhada de longa data e que Ele continue
abençoando a pregação da Palavra na Paróquia em Rio Claro.

b) No dia 14/08 P. Marcos participou do culto na comunidade em Resende/RJ. Foi um momento de estar
com a comunidade reunida virtualmente e partilhar da oração e palavra. Deus graciosamente mantenha Sua
comunidade.

c) No dia 17/08 reuniu-se a Conferência de Ministros e Ministras da União Paroquial São Paulo. Foi tempo
de partilha e construção conjunta. O tema principal foi o traçar de impulsos para o Planejamento Estratégico
Missionário da UPSP. Deus, em sua graça, carregue a UPSP.

d) No dia 17/08 reuniu-se o Conselho Comunitário da UP Campinas. As lideranças avaliaram a caminhada
das comunidades na região de Campinas, do Lar Luterano Belém e fizeram encaminhamentos acerca da
agenda para o 2º semestre. Destaque para a organização da Live da Reforma, no dia 30/10/2021 pelas
comunidades da UP Campinas. Deus misericordioso esteja com este povo de fé.

e) No dia 18/08 reuniu-se a Conferência Plena de Ministros e Ministras do Sínodo Sudeste. Um tempo de
partilha e encaminhamento em relação a temas importantes da agenda sinodal como: comunicação, culto
das crianças, culto comunitário, campanha vai e vem e seminário de diaconia. Deus da graça, ampara e
conduz Tua Igreja no Sínodo Sudeste.

2) 122 anos OASE: A OASE nacional preparou um vídeo em comemoração aos 122 anos de testemunho da fé.
você pode ver este vídeo também no link do Facebook da OASE Nacional: https://fb.watch/7tdNi1RFH1/

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. 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

3. Subsídio litúrgico para a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Esta é uma
oportunidade para refletir sobre a nossa visão de ser uma igreja mais atrativa, inclusiva e
missionária. Desejamos que a reflexão gere ações e atitudes para promover a inclusão e a
acessibilidade para todas as pessoas.
Acesse o link>>>

4. A comunidade em Valinhos e a Coordenação de Diaconia do Sínodo promovem seminários de
formação. Os seminários alcançam um amplo leque de temas bíblicos, da igreja e públicos.

Inscrições pelo google forms: https://forms.gle/k4xF5SoAPFcavyEH8

5. No dia 31/08 acontece a reunião com presidentes e tesoureiros/as das comunidades e paróquias do
Sínodo Sudeste. A coordenação do encontro é da Comissão de Acompanhamento à Gestão de CAMs. O
objetivo é olhar para a sustentabilidade das comunidades no tempo da pandemia e juntos/as encontrar
caminhos. As paróquias de Guarulhos, Cosmópolis, Teófilo Otoni e a Comunidade em Rio das Ostras farão
partilha da sua caminhada.

Link: meet.google.com/him-gdvm-zwf

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.

