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PALAVRA PASTORAL
“Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz boas-novas, boas-novas de paz e
salvação, de que o Deus de Israel reina!” (Isaías 52.7)
Muito temos nos perguntado sobre o que significa ser Igreja que prega Jesus Cristo neste tempo que vivemos. Um
tempo “fast food” (tudo é rápido e pouco amadurece no coração e pensamento), tudo é líquido (o que ontem valia
hoje não vale mais) e tudo é relativizado (as pessoas são movidas por certezas bem particulares). Ainda tem a
pandemia e as dificuldades para encontros presenciais.
Também as comunidades precisam lidar com este tempo. Com a Graça de Deus elas continuam muito centradas
no Evangelho. Isto ficou evidenciado em três encontros de partilha e inspiração mútua que realizamos no Sínodo
Sudeste. O objetivo foi criar espaço de diálogo, partilha de angústias, encorajamento e sustento mútuo. Conversar
sobre como lidamos com as diferentes situações nas comunidades têm sido inspirador.
O primeiro encontro foi realizado pela Coordenação Sinodal de Diaconia. O seminário Diaconia e Escuta reúne
grupos de diaconia das comunidades e instituições diaconais para falar do testemunho, organização e também
das dificuldades vividas neste tempo de pandemia. Facilmente constatamos que inúmeras pessoas fizeram
doações, muitas famílias foram cuidadas e centenas de pessoas foram fortalecidas pela postura abnegada de fé
do povo luterano. O tempo é de morte, nossa ação é de vida.
O segundo encontro, neste mesmo espírito, foi realizado pelo Conselho Sinodal. O Conselho convidou as
Coordenações de Trabalho do Sínodo Sudeste para partilha do trabalho realizado. OASE, Educação Cristã
Contínua, Fórum da Mulher Luterana, Campanha Vai e Vem, Coordenação de Comunicação, Coordenação de
Música, Coordenação de Diaconia e Acompanhamento à Gestão de Campos de Atividade Ministerial encantaram
todas as pessoas presentes. Reinventar a forma de testemunhar, servir, comunicar, reunir-se, … rendeu
belíssimos testemunhos. Nosso povo é resiliente e esta postura gestou formas encantadoras de ser Igreja.
O terceiro encontro foi organizado pela Comissão de Acompanhamento à Gestão dos Campos de Atividade
Ministerial do Sínodo Sudeste (CAMs). Sua tarefa é auxiliar na gestão das Comunidades. Convidou presidentes e
tesoureiros(as) para uma palavra de partilha e ânimo. Falou quem está na linha de frente da gestão. A forma como
mantiveram contato com os membros na pandemia, como reorganizaram a gestão financeira e os sistemas de
contribuição, a pregação do Evangelho e novos formatos de evangelização – sem perder de vista a dimensão do
cuidado com a vida – foi encantador.
Quanta liderança competente. Seu esforço e dedicação, sua fé e perseverança, a oração e o dar forma concreta
ao Evangelho mantiveram as portas da igreja abertas.
Essa é a Igreja REAL: a Igreja das Comunidades, dos Grupos Comunitários, do povo que se reúne diante do altar

para oração e culto, que tem zelo e cuidado com a vida, que vive na Igreja uma vocação recebida como dádiva de
Deus. A Igreja Real é capaz, por inspiração do Espírito Santo, de conduzir as Comunidades e o Povo de Deus
através de uma pandemia, de acudir e acolher pessoas, de alimentar famintos, de acolher os pobres de espírito,
de fazer do virtual um algo bom e saudável para a fé.
Experimentamos que Deus ama Sua Igreja no Sínodo Sudeste. Ele a conduz para a outra margem por seu Santo
Espírito. Obrigado Deus, pela pessoas de fé que nos dás e por todas as dádivas que derramas sobre nós.
Pastor Sinodal Marcos Jair Ebeling

PITACO DE PASTORAL URBANA
Na semana passada a Igreja Real experimentou grande bênção: a ordenação ao Ministério Pastoral de um jovem
que, vocacionado por Deus, quer dedicar sua vida à pregação e testemunho do Evangelho. Como é belo o tempo
da vocação; como é belo o chamado de Deus; como são belos os pés de quem anuncia boas novas e a paz de
Cristo. (Isaías 52.7). Bem vindo ao ministério Fabrício Fabiano Wagner.

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

Veja no Portal>>>

LEMA BÍBLICO DA SEMANA

5 SETEMBRO / 15º DOMINGO APÓS PENTECOSTES
Liturgia:
Prédica: Marcos 7.24-37;
Leituras bíblicas: Isaías 35.4-7a * Salmo 146 * Tiago 2.1-10(11-13),14-17
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)
LEMA DA SEMANA
Alegrem-se sempre no Senhor; outra vez digo: Alegrem-se. (Filipenses 4.4)

7 SETEMBRO / TERÇA – Dia da Pátria
Liturgia:
Prédica: Juízes 9.7-15;
Leituras bíblicas: Salmo 33.12-22 * Tito 3.1-7 * Marcos 12.13-17
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)
LEMA
A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. (Provérbios 14.34)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
5 SETEMBRO / 15º DOMINGO APÓS PENTECOSTES
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pelo Sínodo para Apoio a Formação: Oferta Sinodal
A execução de um bom trabalho no mundo corporativo requer conhecimento e estudo constante. Dentro da igreja
isso também é uma verdade. A coleta de hoje tem o objetivo de apoiar grupos de formação dentro da igreja. Os
recursos são necessários para as seguintes atividades:





formar lideranças de grupo e presbitérios,
atualizar e manter o aplicativo de celular (ainda em construção),
elaborar materiais de formação, especialmente os virtuais, já que hoje quase tudo funciona à distância,
dar suporte aos encontros de estudo das metas missionárias da IECLB, definidas no Concílio Geral de
2018.

Contribua com a Igreja e ajude a difundir a palavra de Deus de forma consistente e dentro dos princípios da
IECLB.
Ore também para que Deus desperte pessoas que queiram aprender da fé e tornarem-se multiplicadores/as da fé

aqui na nossa comunidade e também em toda a igreja.
Deus abençoe dádivas, doadores(as) e quem for beneficiado(a) com nossa oferta.
Dados Bancários do Sínodo Sudeste:
Para fazer a sua doação, CLIQUE AQUI. - ASAAS
(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
“ Oremos pelas pessoas envolvidas com este evento! Que Deus estenda a sua mão sobre elas! ”

VEM AÍ...




















04 e 05/09, visita pastoral à Comunidade e AEEL em Teófilo Otoni/MG
06 e 07/09, visita pastoral à Comunidade em Juiz de Fora/MG
09/09, reunião sobre estatística (Secretaria Geral da IECLB)
11/09, live do Conselho Sinodal da Juventude. Tema: Justiça Ambiental
11 e 12/09, Instalação da Pa Mara Parlow, Belo Horizonte/MG
14 a 16/09, Presidência e Pastores/as Sinodais, São Leopoldo/RS
19/09, visita pastoral à Comunidade em Indaiatuba, SP
19 a 25/09, Semana Nacional da OASE
20/09, avaliação PPHM (Guarulhos, SP)
21/09, Conferência Ministerial UP São Paulo
21/09, avaliação PPHM (Vila Campo Grande/Santo Amaro, SP)
22/09, 15h, encontro da OASE Sinodal
22/09, Diretoria do Conselho Sinodal
23/09, avaliação PPHM (Santo André, SP)
24/09, Conferência Ministerial Presencial Núcleo Rio de Janeiro
25 e 26/09, reunião do Conselho Nacional de Educação Cristã
26/09, culto de envio do P. José Kowalska, Ipanema, RJ
28/09, Conferência Ministerial Plena

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 25.12 – Aqueles que temem o Senhor aprenderão com ele o caminho que devem seguir.
06/09 - Aimêh de Almeida Albrecht
10/09 - Letícia Pothin
11/09 - P. Gerson Acker

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) Seminário Diaconia e Escuta dia 26/08. A Coordenação de Diaconia do Sínodo Sudeste realizou o 3º
seminário Diaconia e Escuta. Fomos inspirados/as pelas partilhas e trabalhos realizados pela Comunidade
CELVA (Valinhos, SP) e Programa Comunitário da Reconciliação (Santo Amaro, SP). A CELVA tem forte
envolvimento com a comunidade do seu entorno e o Programa Comunitário da Reconciliação com a Vila São
José, uma das regiões mais carentes de São Paulo.
Agradecemos a Deus pelos relatos inspiradores e por vocês que testemunham a fé pela diaconia.

b) no dia 27/08 reuniram-se os PPHMs do Sínodo Sudeste para um momento de comunhão e passeio pelo
centro histórico de São Paulo. Foi um momento especial, com todos os cuidados e distanciamentos, pois
este grupo ainda não teve muitas oportunidades de conhecer a cidade e circular por ela. Foi tempo oportuno
para dialogar sobre a presença luterana no Sínodo Sudeste e na metrópole paulistana. Deus, graciosamente,
cuide de todos e todas vocês.

c) No dia 27/08 reuniu-se a Comissão de Acompanhamento à Gestão de CAMs com o Presbitério da
Comunidade em Teófilo Otoni e da Associação Evang. Educacional Luterana (AEEL). Em pauta a gestão e
os projetos da Igreja naquela cidade. Deus amoroso, agradecemos os sinais de vida e testemunho
evangélico que levantas entre nós.

d) No dia 31/08 reuniu-se a Coordenação de Educação Cristã do Sínodo Sudeste. Em pauta a paixão e
preocupação pela Educação Cristã, o fomento ao trabalho com crianças e a avaliação dos seminários das
Metas Missionárias. Agradecemos, Senhor, por despertares em pessoas a serenidade e a vocação pela
educação cristã, esta que se multiplica nas nossas comunidades.

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. Live musical em favor da Campanha Vai e Vem. Será no dia 26 de setembro, 17h. Teremos a
participação musical das paróquias e comunidades do Sínodo. É uma forma de motivar as pessoas à
participação e doação em favor da missão. Além desta atividade, pense mais uma em sua comunidade. Os
projetos missionários de toda a igreja agradecem.

3. 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

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

02/09/2021
01/09/2021
01/09/2021
01/09/2021
01/09/2021
31/08/2021
30/08/2021
29/08/2021
29/08/2021
29/08/2021
28/08/2021
28/08/2021
28/08/2021
Janeiro/RJ
27/08/2021
27/08/2021
27/08/2021
27/08/2021

Deus existe? (Provocações filosóficas) - P. Gerson Acker - 02 de setembro de 2021
Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste
Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste
Oração a Deus
Processo de mudança - Romanos 12.2 - P. Felipi Schütz Bennert - 01 de setembro de 2021
Momento de Pausa - Jeremias 15.16 - Keite Soares - Paróquia do ABCD - 31 de agosto de 2021
Dia Bom e Dia Ruim - Eclesiastes 3.14 - Missionário Felipe Milani - 30 de agosto de 2021
Culto: 14° Domingo após Pentecostes - Paróquia Santo Amaro - São Paulo/SP - 29/08/2021
Culto das Crianças - Tiago 2. 1-10 - Paróquia do ABCD, Santo André/SP - 29 de agosto de 2021
Obedecer a Jesus é vida...
Testemunho - Salmo 30.1-3 - P. Francisco Santos - 28 de agosto de 2021
Novo coração e nova mente...
Para que serve a lei de Deus? - Culto 29/08 Paróquia Bom Samaritano Ipanema, Rio de
A Graça da Lei - Deuteronômio 5.6 - Welson Alcântara Oliveira Silva - 27 de agosto de 2021
O pastor, a teologia e a vida pública. Não necessariamente nesta ordem...
Leia a Bíblia...
Cultos com participação presencial

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.

