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PALAVRA PASTORAL
“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu.” (Eclesiastes 3.1)
Compartilho uma situação da vida: estou em uma reunião. A pauta é extensa. Assuntos importantes que pedem
decisão e encaminhamento. Mas a reflexão não flui como imaginado. Então alguém diz: “por hoje falamos o
suficiente sobre este tema. Retomamos ele no próximo encontro.” Pronto: nas conversas de bastidor após a
reunião o sentimento era o de que perdemos um importante tempo e momento para decidir.
Você já percebeu como as pessoas estão apressadas? Tudo é medido pela rapidez da decisão tomada, não
necessariamente pela qualidade do que foi decidido. De onde vem este pensamento acelerado? Quem implanta
esta exigência do urgente?
A tecnologia que todos e todas nós carregamos na palma da mão ajuda a acelerar os processos. No whatsapp as
respostas devem ser oferecidas imediatamente. Nem sempre são pensadas e refletidas. Aliás, confesso, as
respostas que dou de forma imediata costumam ser as „piores‟. Alguns minutos depois ou até mesmo no dia
seguinte vem um pensamento diferente acerca daquele tema: e melhor, mais sereno, mais maduro, mais eficiente.
A tecnologia convida à rapidez, o pensamento à sensatez e amadurecimento.
Isto não é algo novo. Eclesiastes 3.1 já afirmava que tudo tem o seu tempo determinado. Também Maria, ao ver
Jesus crescendo em sabedoria, estatura e graça percebeu que amadurecia no coração e no pensamento (Lucas
2.51-52). A vida tem um ciclo que quer ser respeitado.
Esta parece-me ser uma importante questão de reflexão em nossas vidas. As exigências pelo imediatismo
crescem a cada dia, mas o sentimento e o pensamento precisam de tempo para amadurecer as decisões e tornálas sábias.
A palavra pastoral de hoje recomenda: diante dos assuntos tensos e difíceis da vida faça uma pausa. O Espírito
Santo age também enquanto descansamos e mesmo quando dormimos.
Trabalhar pela paz em nossos dias pede de nós pensamentos, posicionamentos, palavras e ações serenas. Afinal,
mais uma pessoa nervosa em meio a muitas pessoas nervosas não fará diferença nenhuma; mas uma pessoa
serena em meio a muitas pessoas nervosas, sim, esta fará muita diferença.
“O Senhor Deus me disse: „Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir; eu vou guiá-lo e orientá-lo.”
(Salmo 32.8)
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

19 SETEMBRO / 17º DOMINGO APÓS PENTECOSTES
Liturgia:
Prédica: Marcos 9.30-37;
Leituras bíblicas: Jeremias 11.18-20 * Salmo 54 * Tiago 3.13 – 4.3,7-8a
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)
LEMA DA SEMANA
O apóstolo Paulo diz: Eu trago vocês no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e
confirmação do evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. (Filipenses 1.7)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
19 SETEMBRO / 17º DOMINGO APÓS PENTECOSTES
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pela Comunidade: Oferta Local
Faça sua oferta por conta bancária a sua comunidade!

VEM AÍ...









14 a 16/09, Presidência e Pastores/as Sinodais, São Leopoldo/RS
18/09, 19h, Culto Virtual com a Comunidade em Resende
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, virtual
22/09, Diretoria do Conselho Sinodal
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, avaliação PPHM Gustavo Schmitt (Vila Campo Grande)

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

Mateus 6.26 – Vejam os passarinhos que voam pelo céu: eles não semeiam, não colhem, nem
guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles.
21/09 - Karina de Matos Wirth
24/09 - P. Eduardo Gross
24/09 - P. Renato Gerber
24/09 - Miss. Oziel Gustavo Marian

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) Live COSIJE: A coordenação de Jovens do
Sínodo Sudeste organizou live no instagram com o
tema “Justiça Ambiental”. Foi no dia 11/09. A
assessoria foi da Pa Mara Sandra Parlow e Artur
Roman. A criação é de Deus, nós somos chamados
e chamadas a bem cuidar dela.

2) Instalação da Pastora Mara Sandra Parlow em Belo Horizonte: nos dias 11 e 12 de setembro P.
Sinodal Marcos Ebeling visitou a comunidade em Belo Horizonte. Na agenda reunião com o presbitério local
e integrantes da diretoria da IBML. Foi hora e tempo de estar com as lideranças que cuidam da Igreja de
Jesus Cristo na pandemia. No domingo, dia 12, aconteceu o culto de instalação da Pastora Mara Sandra
Parlow. Pastora Mara chegou na metade do ano de 2020, em plena pandemia. Agora, com condições
sanitárias mais favoráveis, foi possível celebrar a instalação. Oramos para que Deus guarde em seu amor a
Pastora Mara, sua filha Helena e a comunidade com suas lideranças.

3) Reunião da Presidência da IECLB com Pastores e Pastoras Sinodais: nos dias 14 a 16 reuniu-se a
Presidência da IECLB, Secretaria Geral e Pastores e Pastoras Sinodais. Parte do grupo esteve em São
Leopoldo e parte do grupo participou de forma virtual. Na pauta assuntos da boa administração da Igreja,
cuidado com o testemunho do Evangelho e futuras ações missionárias. Deus, gracioso e misericordioso,
cuida da Sua Igreja.

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:

16/09/2021
Reinicio das atividades presenciais da OASE Ipanema - Rio de Janeiro/RJ
16/09/2021
Somos todos olímpicos?
16/09/2021
Deus cuida das pessoas e dos animais
15/09/2021
Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste
15/09/2021
Missão entre Muçulmanos - Mateus 9.37-38 - P. Tiago Sacht Jaske - 15 de setembro de 2021
15/09/2021
A paz que Jesus dá...
15/09/2021
Mordomia Cristã - 1 Pedro 4.10 - Pa. Daiane Berndt Bottcher - 16 de setembro de 2021
14/09/2021
Quem pratica o bem...
14/09/2021
Tempo da Criação 2021 - Ministro Candidato Éder Beling - 14 de setembro de 2021
14/09/2021
Gracias, merci, thank you, danke, obrigado ...
13/09/2021
As manias de grandeza dos discípulos de Jesus! - Marcos 9.33-37 - P. Alberi Neumann - 13 de
setembro de 2021
13/09/2021
As bênçãos vêm de Deus
12/09/2021
Culto: 16° Domingo após Pentecostes - Paróquia Leste - Ferraz de Vasconcelos/SP - 12/09/2021
12/09/2021
Culto das Crianças - Mateus 9. 27-31 - Jesus cura dois cegos - Sínodo Sudeste - 12/09/2021
12/09/2021
Manifesto em defesa da democracia - Aliança Evangélica Brasileira
12/09/2021
Jesus pode e faz por nós
11/09/2021
Pare de olhar pra trás - Isaías 43.18-19a - Pa. Argéli Katiusa Karsburg - 11 de setembro de 2021
11/09/2021
Manifesto em defesa da democracia - Aliança Evangélica Brasileira
11/09/2021
Deus nos guia
11/09/2021
Cuidado: Língua! - Culto 12/09 Paróquia Bom Samaritano Ipanema Rio de Janeiro, RJ
10/09/2021
Palavras agradáveis ao Senhor - Salmo 19.14 - P. Luiz Carlos Oliveira - 10 de setembro de 2021
10/09/2021
Abra-se à diversidade
10/09/2021
Esperança...

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.

