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PALAVRA PASTORAL
Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal; pelo contrário, procurem sempre o
bem uns dos outros e o bem de todos.
(1 Tessalonicenses 5.15)
Várias exortações o apóstolo Paulo dirige a comunidade dos tessalonicenses. Além da exortação do nosso
versículo, o apóstolo Paulo ainda diz: Consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam pacientes com todos,
estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças. Conseguimos vivenciar isso no dia a
dia? Procuramos sempre o bem uns dos outros? Estamos sempre alegres! Conseguimos orar sem cessar e dar
graças em tudo? Lógico que não!
Quando li as exortações e admoestações de Paulo para os Tessalonicenses me perguntei: Como fazer para
cumpri-las? Como ter forças para viver isso? Em Tessalonicenses 5.23 o apóstolo Paulo nos revela o segredo e a
força para isso: “O mesmo Deus da paz os santifique em tudo.” Pelo Deus da paz nos santificar em Jesus na cruz
é que floresce em nossos corações e mentes essa empatia e sensibilidade para consolar os desanimados, para
amparar os fracos, para buscar o bem, para orar, para dar graças...
As exortações que o apóstolo Paulo faz aos Tessalonicenses não é exigência moral e muito menos obrigação,
mas os frutos de uma fé que se deixa guiar e orientar pelo Espírito Santo. Por isso ele diz em Tessalonicenses
5.19: “Não apaguem o Espírito”. Quando deixamos o Espírito Santo agir em nossas vidas vivenciamos a
paciência, o bem, a alegria, a oração, a gratidão. Pela ação do Espírito Santo abraçamos os fragilizados, os
necessitados, os enlutados e desorientados.
Deus não aponta o dedo para nos culpar e condenar quando fraquejamos no praticar do seu bem, mas abre os
seus braços sobre nós na cruz em Jesus, nos santifica, e sopra o seu Espírito sobre nós para dizer: Tu és o meu
filho querido e a minha filha querida que me dá muita alegria... Vai que você é capaz... Não tenha medo, eu estou
contigo... Se estiveres sobrecarregado, venha que eu te aliviarei o fardo...
O bem, a alegria, a oração, a gratidão e a sensibilidade com as pessoas fragilizadas são expressão natural da fé
que habita em nossos corações ao crermos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. 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

12 SETEMBRO / 16º DOMINGO APÓS PENTECOSTES

Liturgia:
Prédica: Tiago 3.1-12;
Leituras bíblicas: Isaías 50.4-9a * Salmo 116.1-8 * Marcos 8.27-38
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)

LEMA DA SEMANA
Tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por
meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. (Romanos 15.4)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
12 SETEMBRO / 16º DOMINGO APÓS PENTECOSTES

As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pela IECLB para o Fundo para Trabalho com
Jovens: Oferta Nacional
Comunidade jovem, igreja viva!
Graças damos a Deus por pessoas jovens empenhadas na vida comunitária. Graças damos a Deus por
vocês que dedicam suas ofertas, assim estimulam e possibilitam a articulação e o desenvolvimento de
atividades com grupos de jovens na IECLB; ações com o CONAJE; formação de lideranças; produção de
materiais; promoção de campanhas e eventos nacionais; além de intercâmbios do trabalho com jovens na
IECLB. A juventude é parte da igreja e anseia em contribuir na Missão de Deus.

Metas Missionárias
Relacionada com a Meta 3 e 4 Protagonismo da Pessoa Jovem e contempla (1.1-5 Educação Cristã
Contínua, 2.1 e 7 Culto e Comunicação e 1-4 Renovação e Fortalecimento da Evangelização)
Para acessar as Metas Missionárias, clique aqui
Objetivos da Oferta
- Coordenação do Trabalho com Jovens (Assessoria junto ao Conselho Nacional da Juventude - CONAJE)
- Coordenação do Programa de Intercâmbio (ELCA e voluntariado na Alemanha, além de outras
representações internacionais e ecumênicas)
- Apoiar, expandir e qualificar as ofertas de formação para o público jovem na esfera sinodal e nacional
(oficinas presenciais e online, CONGRENAJE On-line).
- Promover campanhas nacionais incluindo a publicação de materiais, como: Dia Nacional da Juventude
Evangélica, Criatitude, Juventudes e Justiça Ambiental, Momento JE.
- Apoiar projetos de incentivo ao protagonismo juvenil.

VEM AÍ...

















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

Ageu 2.4 – Coragem, toda a gente deste país! Trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso,
estou com vocês.

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) Estudo da Lei Geral de Proteção de Dados: por iniciativa da IBML, Belo Horizonte, reuniram-se
lideranças interessadas no estudo da Lei Geral de Proteção de Dados. Uma lei que vem para regular a
solicitação, o uso e destinação de dados que sempre de novo nos são solicitados, que como Igreja também
solicitamos. Quando, para qual fim e quais dados podem ser solicitados? O tema é amplo e exige nossa
atenção. Vamos continuar seu estudo e em breve a IECLB deverá ter um posicionamento. Deus guarde
nossa caminhada. Gratidão à iniciativa da IBML e à advogada Celina que nos assessorou.

b) no dia 02/09 aconteceu a 1ª etapa do Seminário Diaconia Transformadora. Por iniciativa da
Comunidade CELVA – Valinhos, SP, reuniram-se lideranças de diferentes regiões do Brasil para diálogo do
tema. A assessoria contou com a participação do Departamento de Diaconia da Secretaria de Ação
Comunitária da IECLB e da FLD. Deus, mantenha viva no coração das pessoas a missão de cuidar, servir e
amar.

c) No dia 02/09 reuniu-se a Coordenação de Diaconia do Sínodo Sudeste. Na pauta a avaliação do 3º
Seminário Diaconia e Escuta, o encaminhamento do 4º e a avaliação do primeiro encontro com a
coordenação do Sínodo Nordeste Gaúcho. Deus, graciosamente, guarde as lideranças que coordenam esta
atividade.

2) Nos dias 04 a 06 de setembro houve intensa programação com a Comunidade em Teófilo Otoni e o
Internato Rural. Com o Presbitério da Comunidade reuniu-se, de forma híbrida, a Comissão de Avaliação de
CAM. Ouviu da caminhada da comunidade na pandemia, seus desafios e potencialidades. Após a avaliação
do CAM aconteceu também a reunião de renovação do TAM do P. Natanael. Com alegria comunicamos a
renovação por um período de três anos. Foi ainda tempo de celebrar estudo bíblico e conjuntamente orar no
culto dominical.

Na AEEL, Internato Rural, foi oportunidade de visitar suas instalações, conhecer os projetos de reconstrução
da atividade fim, ouvir dos desafios e alegrar-se com as conquistas. No dia 06 foi também tempo de celebrar
com os funcionários da casa e orar por mais uma semana. Deus, graciosamente, guarde este povo de fé em
Teófilo Otoni.

3) Nos dias 06 e 07 de setembro foi tempo e hora de estar com ministro/a e lideranças da Comunidade
em Juiz de Fora. Tempo de diálogo, renovação dos TAMs do Missionário Oziel Gustavo Marian e da
Missionária Elfriede Krause, ambos por 03 anos. Mas também foi tempo de conhecer, na companhia do
Roberto Mauro da Silva, os pontos de culto e celebração. Deus, carinhosamente, continue abençoando esta
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. 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:

09/09/2021

O Espírito democrático e a espiritualidade cristã

09/09/2021

Trabalhar e evangelizar...

08/09/2021

Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste

08/09/2021

Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste

08/09/2021

Oração - P. Natanael da Silva - 08 de setembro de 2021

08/09/2021

Jesus, o Messias...

08/09/2021

Como Peixes - Tiago 1.14-15 - P. Elton Pothin - 09 de setembro de 2021

07/09/2021

A Palavra de Deus é bênção sobre seu povo

06/09/2021

A melhor oração é o AMAR! - P. Klaus Dieter Wirth - 06 de setembro de 2021

06/09/2021

Gratidão - A Primeira Palavra do Dia - P. Marcos Jair Ebeling - 07 de setembro de 2021

05/09/2021

Culto: 15° Domingo após Pentecostes - Paróquia de Santos - Santos/SP - 05/09/2021

05/09/2021

Culto das Crianças - Paróquia do ABCD, Santo André/SP - 05/09/2021

05/09/2021

Deus nos escuta e atende

04/09/2021

Dedique o melhor para Deus! - Marcos 12.41-44 - P. Jonathan Klebber - 04 de setembro de

2021
04/09/2021

Deus é mais

04/09/2021

Um ano mais de vida - culto aniversário 05/09 Paróquia Bom Samaritano Ipanema Rio de

Janeiro
03/09/2021

A Palavra de Deus é Viva e Eficaz - Salmo 119.50 - P. Eldo Kruger - 03 de setembro 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.

