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PALAVRA PASTORAL: a pessoa cristã é da paz, naturalmente!





Paulo acusado de ser agitador
Em sua defesa diz: sou do Caminho
Caminho: um jeito de ser e viver a fé em processo de crescimento diário, com consciência limpa diante de
Deus e das pessoas
O Caminho se faz ao caminhar: a naturalização das ações que geram vida

“Ora, nem no Templo, nem nas sinagogas, nem pela cidade, jamais alguém me viu discutindo com outra pessoa
ou provocando desordem na multidão.” (Atos 24.12 [leia 1-21])
O apóstolo Paulo está no tribunal diante do governador. É acusado por Ananias, os anciãos e o advogado Tértulo
de ser uma peste, de promover conflitos na cidade e na comunidade de fé, de ser líder de seita religiosa (At 24.5).
Paulo, quando tem a oportunidade de se defender, fala do Cristianismo como sendo o “Caminho” (At 9.2; 24.14).
O que significa isso?
As pessoas do Caminho são seguidoras de Jesus Cristo, creem na Sua ressurreição, não são engessadas por
leis e, por onde passam, deixam um testemunho bonito de fé: “Ora, nem no Templo, nem nas sinagogas, nem pela
cidade, jamais alguém me viu discutindo com outra pessoa ou provocando desordem na multidão.” (Atos 24.12).
O Caminho se faz ao caminhar. É um processo que se realiza na história e constrói uma história nova. O
Caminho se faz no dia a dia, no diálogo com as pessoas, no estudo da Palavra, na oração, no trabalho honesto e
ético, na acolhida das pessoas, ...
Ser pessoa cristã, ser do Caminho, não é rótulo ou autodefinição. É um modo de vida, um jeito de ser e de viver
que tem como centro a superação da morte e a proclamação da ressurreição de Jesus Cristo.
Paulo, em sua defesa diz: acusam-me de promover confusão. Se assim fosse, toda a cidade o saberia e também
me acusaria. Mas não, o rastro que deixo é um testemunho bom, de vida, de ressurreição.
Irmãos e irmãs na fé. A palavra pastoral de hoje é um convite para sermos todos e todas do Caminho. Que todos
e todas nós possamos dizer com Paulo: “Por isso, eu também me esforço para manter sempre a consciência
limpa diante de Deus e dos homens.” (At 24.16). O comportamento e costume bom deixa um rastro bom. Bom,
conforme o Evangelho, é o rastro de superação da morte e testemunho da ressurreição de Cristo.
Termino a reflexão voltando à ideia do Caminho como um processo. Significa dizer que hoje somos pessoas
melhores do que ontem e amanhã seremos melhores do que o somos hoje. Mas como saber se de fato melhorei
(pois parece que o mal cresce a cada dia)? Um bom critério é não mais precisar ser lembrado pelo mandamento
de que devemos temer e amar a Deus, ao próximo, santificar o dia de descanso, honrar pai e mãe, não roubar,
trair, mentir, caluniar, ser ganancioso, ... O que precisa ser lembrado ainda não é natural em nós; e o que está no

coração não precisa mais ser lembrado.
Deus nos guie com seu amor e misericórdia. 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

3 OUTUBRO / 19º DOMINGO APÓS PENTECOSTES

Liturgia:
Prédica: Marcos 10.2-12;
Leituras bíblicas: Gênesis 2.18-24 * Salmo 8 * Hebreus 1.1-4; 2.5-12
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)

LEMA DA SEMANA
Ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. (Hebreus 2.12)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...

3 OUTUBRO / 19º DOMINGO APÓS PENTECOSTES

As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pela IECLB para Missão no Sínodo Mato Grosso:
Oferta Nacional

VEM AÍ...










02 e 03/10, visita pastoral à comunidade em Monte Mor
05/10, Conferência Ministerial UP Campinas, Cosmópolis, SP
05/10, Seminário Metas Missionárias (meta 4)
06/10, Pastores e Pastoras Sinodais ao Norte do Brasil
06/10, Avaliação PPHM Jéssica Kriese Duffeck, ABCD, Santo André/SP
07/10, Coordenação Diaconia no Sínodo Sudeste
07/10, Curso de Diaconia Transformadora, CELVA, Valinhos
07/10, Reunião Presbitério Cantareira, SP














14/10, reunião Presbitério em Santos, SP
16/10, reunião dos Conselhos Nacionais
19/10, Conferência Ministros e Ministras do Núcleo RJ
21/10, Presidência e Pastores/as Sinodais
23/10, Diretoria do Conselho Sinodal (ou 27/10)
23/10, Seminário com Orientadores/as do Culto das Crianças do Sínodo Sudeste
26/10, Conferência Ministerial Plena
26/10, Coordenação de Educação Cristã Sínodo Sudeste
28/10, Seminário Diaconia e Escuta
29/10, reunião Presidentes de Paróquia, Tesoureiros/as e Comissão de Gestão do Sínodo
30/10, live da Reforma (organização UP Campinas)
31/10, Culto Virtual da Reforma Núcleo Rio de Janeiro

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

2 Coríntios 5.19 – Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e, por meio de Cristo, ele
está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da
maneira como ele faz com que eles se tornem seus amigos.

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) Seminário de Lideranças da UPSP: no dia 23 de setembro aconteceu o seminário da UP São Paulo. O tema
foi "Anunciando a Palavra", coordenado pelo Prof. Roger Marcel Wanke. Ele nos orientou em relação ao modo e
forma de proclamar o Evangelho em nosso tempo, sobretudo através da pregação.
Deus, de forma graciosa, guarde as lideranças da UP São Paulo no seu chamado de proclamar o Evangelho.
b) Conferência do Núcleo Rio de Janeiro: no dia 24 de setembro aconteceu a Conferência de Ministros e
Ministras do Núcleo Rio de Janeiro. A Comunidade Bom Pastor, na Ilha do Governador, nos acolheu. Em pauta o
planejar o testemunho do Evangelho na metrópole do Rio de Janeiro.
Deus, gracioso e misericordioso, faça soprar seu Santo Espírito e conduza a sua Igreja. É a nossa oração.

c) No dia 26 de setembro aconteceu o culto de envio do P. José Kowalska Prelicz, Paróquia em Ipanema, RJ.
O culto foi marcado pela gratidão aos seis anos de serviço e pregação do Evangelho nesta Paróquia. Ao P. José e
sua família, nossa gratidão por ter servido à Paróquia de Ipanema e ao Sínodo Sudeste-IECLB.
Rogamos: Deus guarde os caminhos de toda a família.

d) No dia 28 de setembro aconteceu a avaliação do Período Prático de Gustavo Schmitt na Paróquia em Vila
Campo Grande, SP. O período foi muito bem avaliado. Gustavo e Paróquia estão muito contentes, sinal de
caminhada edificadora.
Rogamos, na continuidade do processo de formação, bênçãos à vida do Ministro Candidato Gustavo Schmitt.

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. 4º Seminário Metas Missionárias da IECLB: será no dia 05/10, às 19h30. Neste dia vamos estudar,
analisar e encaminhar a meta missionária de número 4: “Uma Igreja comprometida com a justiça, a paz e a
reconciliação que promove vida digna”. Define como áreas de prioridade de ação: * Defesa e ação na justiça
econômica, racial e socioambiental; * Justiça de gênero; * Protagonismo da pessoa jovem; * Diálogos e
relações ecumênicas. Acesse pelo link: meet.google.com/nmo-uvtx-ffc

4 . Calendário de Advento 2021
Leitura bíblica em família para os domingos de Advento
A cada domingo de Advento, leiam na Bíblia os textos indicados abaixo e acompanhem a história do Natal de
Jesus.
1º Domingo de Advento - 28 de novembro: Isaías 9.1-7
2º Domingo de Advento - 05 de dezembro: Isaías 11,1-9
3º Domingo de Advento - 12 de dezembro: Mateus 1.18-25
4º Domingo de Advento - 19 de dezembro: Lucas 1.39-56
Noite de Natal - 24 de dezembro: Lucas 2.1-20
Abaixo os imagens com instruções para montar seu calendário de Advento 2021.

5. 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:

30/09/2021
Os cristãos e a democracia em tempos turbulentos
30/09/2021
Deus perdoa nossos pecados
29/09/2021
Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste
29/09/2021
A vida - João 16.33 - P. Natanael da Silva - 29 de setembro de 2021
29/09/2021
Não tenha medo...
29/09/2021
Misericórdia - Oséias 6.6 - P. Rolf Rieck - 30 de setembro de 2021
28/09/2021
A comunhão é novamente possível - Salmo 119 - P. Marcos Ebeling - 28 de setembro de 2021
27/09/2021
Pecado - Arrependimento - Salvação - Salmo 119.67 - 2 Coríntios 7.10 - P. Klaus Wirth - 27 de
setembro de 2021
27/09/2021
Deus nos perdoa
27/09/2021
PALAVRA DO PASTOR - OUTUBRO DE 2021
26/09/2021
Culto: 18° Domingo após Pentecostes - Igreja da Ressurreição - Paróquia do ABCD - Santo
André/SP - 26/09/2021
26/09/2021
Culto das Crianças Sinodal - Salmo 8.1-2 - Sínodo Sudeste - 26/09/2021
26/09/2021
Vejam a luz de Deus
25/09/2021
Como aproveitamos o tempo que Deus nos concede? - Salmo 103.15-16 - Jonathan Klebber - 25
de setembro de 2021
25/09/2021
Não há outros deuses
25/09/2021
Culto despedida P. José Kowalska 26/09 Paróquia Bom Samaritano, Ipanema Rio de Janeiro, RJ
24/09/2021
Prioridades - Monika Iamonte - Lucas 10.38-42 - 24 de setembro de 2021
24/09/2021
A esperança traz alegria

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.

