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PALAVRA PASTORAL:
Jesus disse: ―— Peçam e lhes será dado; busquem e acharão; batam, e a porta será aberta para vocês.
Pois todo o que pede recebe; o que busca encontra; e, a quem bate, a porta será aberta.‖ (Mateus 7.7 – 8)

Nas nossas orações colocamos nas mãos de Deus preocupações, angústias, desejos e agradecimentos. Mas será
que Deus sempre nos ouve?
Para ilustrar, que Deus sempre nos ouve, trago-vos a história da borboleta e a flor.
“Certa vez, uma pessoa pediu a Deus uma flor e uma borboleta. Mas a vida lhe reservou um cacto e uma lagarta.
A pessoa ficou triste, pois não entendeu o porquê do cacto espinhento e da lagarta em sua vida. Daí pensou: „Também, com tanta gente para atender, Deus não deve ter ouvido o meu pedido.‟ Passado algum tempo veio a
grande surpresa: Do espinhoso cacto nasceu uma linda flor. Da lagarta surgiu uma linda borboleta.”

Deus nos ouve com toda a certeza. Porém, nem sempre os seus caminhos são os nossos caminhos. Ele enxerga
além da curva e sabe o que acontecerá depois. Quando nós nos confiamos em suas mãos, Ele transforma os
espinhos, as durezas da vida, em manhãs de Páscoa. Deus, por intermédio de Cristo Jesus, transforma os
espinhos de hoje em flores no amanhã. A sua vontade é que os seus filhos e filhas tenham vida e a tenham em
abundância, conforme João 10.10. Como disse Lutero: “Confio em Deus sempre, por mais que ele tarde, e não
lhe determino o alvo, o tempo, a medida ou o meio, mas, em fé verdadeira e franca, deixo tudo entregue à sua
vontade divina.” Amém.

Querido e bondoso Deus, que bom podermos orar, pedir e agradecer. Que bom podermos colocar diante de ti a
nossa vida, as nossas angústias e alegrias. Ajuda-nos, com o teu Santo Espírito, a confiar nas promessas do teu
Filho Jesus Cristo, isto é, que nossas orações são ouvidas e atendidas conforme a tua vontade. 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

10 OUTUBRO / 20º DOMINGO APÓS PENTECOSTES

Liturgia:
Prédica: Hebreus 4.12-16;
Leituras bíblicas: Amós 5.6-7,10-15 * Salmo 90.12-17 * Marcos 10.17-31
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)

LEMA DA SEMANA
Naquele dia, todos dirão: Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele, e ele nos salvou.
(Isaías 25.9)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
10 OUTUBRO / 20º 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...














14/10, 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

Hebreus 13.9 – Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do
caminho certo.
15/10 - P. Luciano Camuzzi

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) Conselho Paróquia de Ipanema: no dia 04 de outubro P. Sinodal Marcos Ebeling participou da reunião
do Conselho da Paróquia de Ipanema. O assunto principal foi planejar as atividades ministeriais no período
de vacância. P. José se despediu da comunidade no domingo último e o processo substituição ministerial
ainda está em andamento.
Rogamos ao Deus da vida, que abençoe os encaminhamentos e mantenha viva a fé da comunidade reunida
em amor e diaconia.
b) Coordenação de Comunicação no Sínodo: no dia 05 de outubro reuniu-se a coordenação de
comunicação no Sínodo Sudeste. Em pauta uma retomada do tema à luz do que acontece nas comunidades,
da Lei Geral de Proteção de Dados e a forma como o tema pode ser trabalhado. A Coordenação
encaminhou a realização de palestra com as pessoas responsáveis nas comunidades pela transmissão do
culto e postagens nas redes sociais. A nova lei de dados gerará mudança de comportamento. Como Igreja
queremos fazer bom uso e sobretudo um uso evangélico das redes sociais e para isso precisamos nos
preparar. Aguarde comunicações adicionais em breve.
A íntegra da lei podes encontrar neste link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2018/lei/l13709.htm
c) Também no dia 05 de outubro reuniram-se lideranças para o estudo da Meta Missionária 04. Ela convida
para sermos “Uma Igreja comprometida com a justiça, a paz e a reconciliação que promove vida digna.”
Prioriza como áreas de atuação: * Defesa e ação na justiça econômica, racial e socioambiental; * Justiça de
gênero; * Protagonismo da pessoa jovem; * Diálogos e relações ecumênicas
A Pa Carmen Michel Siegle conduziu o diálogo e deixou importantes impulsos para a continuidade da
conversa nos presbitérios e grupos comunitários. A Coordenação de Educação Cristã Contínua no Sínodo foi
quem nos convidou.
Agradecemos e oramos pelas pessoas que elaboram os planos de ação missionária nas comunidades.
d) No dia 06 de outubro reuniu-se a equipe de Acompanhamento do PPHM da Ministra Candidata Jéssica
Lais Kriese Duffeck, que está na Paróquia do ABCD em Santo André, SP. O período foi muito bem avaliado.
Jéssica e Paróquia estão muito contentes, sinal de caminhada edificadora.
Rogamos, na continuidade do processo de formação, bênçãos à vida da Ministra Candidata Jéssica.
e) A Coordenação de Diaconia do Sínodo Sudeste reuniu-se no dia 06 de outubro para seu encontro e
encaminhamentos mensais. Na pauta a organização do Seminário Diaconia e Escuta, o Edital de Projetos da

IECLB para a área diaconal e o Seminário Diaconia Transformadora, uma parceria da Comunidade CELVA,
FLD e Coordenação de Diaconia do Sínodo.
Perseverança no testemunho, essa nossa oração.
f) Também no dia 06 de outubro reuniu-se a Comissão de Orçamento do Sínodo Sudeste. É hora de
planejar e projetar as ações para o ano de 2022. Deus, graciosamente, conduza e sustente sua igreja. A
gratidão às pessoas que planejam e dão sustentação ao testemunho evangélico e missionário em nosso
sínodo.
g) Dia 07 de outubro reuniu-se o Presbitério da Paróquia Cantareira para sua reunião mensal, desta vez
com a presença do P. Sinodal Marcos Ebeling. Um dos pontos da pauta foi a renovação do Termo de
Atividade Ministerial do P. Ernani Röpke. Deus abençoe a vida do P. Ernani e sua família, bem como a
caminhada de fé da Paróquia.

2. Visita Pastoral: nos dias 02 e 03 o P. Sinodal Marcos Ebeling visitou a Comunidade em Monte Mor/SP.
Reuniu-se com o presbitério, o grupo de jovens e, no culto dominical, participou do culto de ação de graças
seguido de almoço comunitário. A comunidade já retomou as atividades presenciais. Oramos e pedimos a
Deus para que continue derramando sua bênção sobre as pessoas de fé que ali se reúnem.

3. Assembleia do CESEEP: Foi uma assembleia de prestação de contas, atualização estatutária, relatórios,
avaliação de agenda e planejamento.
Veja mais>>>

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. Curso de teologia ecumênica: Com o objetivo geral de “Propor o ecumenismo como paradigma do
pensar teológico, sustentando o diálogo que visa superar divergências e construir consensos na
compreensão e na vivência da fé cristã entre as diferentes tradições eclesiais, interagindo com a pluralidade
religiosa e sociocultural do nosso tempo” você é convidado/a a participar de uma formação teológica
ecumênica gratuita. Acesse: https://www.conic.org.br/portal/noticias/3911-vem-ai-o-ii-seminario-de-teologiaecumenica-na-america-latina

3. Revista o Amigo das Crianças: a revista elabora uma proposta temática que você pode trazer para
dentro do seu planejamento de trabalho com as crianças. Veja quais temas serão abordados em 2022
clicando aqui!

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

6. A Coordenação de Diaconia do Sínodo convida lideranças e grupos de Diaconia para o 4º seminário
Diaconia e Escuta.

Será no dia 28/10/2021 as 19:30.

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

07/10/2021

Qual o caminho certo? - Hebreus 13.9 e Salmo 86.11 - Rosane Philippsen - 07 de outubro

de 2021
06/10/2021

Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste

06/10/2021

Deus sempre nos ouve? - Mateus 7.7-8 - P. Ernani Röpke - 06 de outubro de 2021

06/10/2021

A misericórdia de Deus está em Cristo Jesus

05/10/2021

O que vem depois da morte? Você crê na ressurreição? - 1ª Coríntios 15. 14-21 - P. Alberi

Neumann - 05 de outubro de 2021
05/10/2021

Deus perdoa...

04/10/2021

Para quê vivo? - Mateus 28.19,20 - Gênesis 12.2 - P. Elton Pothin - 04 de outubro de 2021

03/10/2021

Culto: 19° Domingo após Pentecostes - Paróquia Cantareira - Lutherhaus - São Paulo/SP -

03/10/2021
03/10/2021

Culto das Crianças - Êxodo 20.1-6 - Sínodo Sudeste - 03/10/2021

03/10/2021

Os cristãos e a democracia em tempos turbulentos

03/10/2021

A misericórdia de Deus

03/10/2021

O casamento - Marcos 10.2-12

02/10/2021

Cultos com participação presencial

02/10/2021

Escolha ser paciente - Provérbios 15.18 - Pa. Argéli Karsburg - 02 de outubro de 2021

02/10/2021

Os cristãos e a democracia em tempos turbulentos

02/10/2021

Alegria do Senhor...

02/10/2021

Deus quer o nosso bem - Culto 03/10 Paróquia Bom Samaritano, Ipanema Rio de Janeiro,

RJ
02/10/2021

Adeus, ou melhor escrito ''a Deus''

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.

