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PALAVRA PASTORAL:
A FÉ ATUA PELO AMOR
Jesus resumiu os 10 mandamentos a dois principais: 'Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de
toda a sua alma e de todo o seu entendimento'. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é
semelhante a ele: 'Ame o seu próximo como a si mesmo'. (Mateus 22.27-29)
Martim Lutero constantemente se pergunta sobre a missão da pessoa cristã no mundo. Estes dois
mandamentos são a essência da resposta.
Amar a Deus é o primeiro mandamento e o mais importante. Dele decorrem todos os outros. A essência do
ser criatura e filho/a de Deus passa por essa fé.
O segundo mandamento só é possível por causa do primeiro. No segundo o primeiro ganha uma forma prática,
a forma do amor. Diz Lutero: “Pois a pessoa não vive somente para si mesma neste corpo mortal, para operar
nele, mas também para todas as pessoas na terra, sim, ela vive somente para os outros, e não para si. ... Por
isso não pode acontecer que ela seja ociosa nesta vida e sem obra a favor de seus próximos. ... Por isso a
pessoa deve, em todas as suas obras, estar orientada por esta ideia e visar somente isto: servir a outros e serlhes útil em tudo que faz, nada tendo em vista senão a necessidade e a vantagem do próximo. ... Esta é a
verdadeira vida cristã, aqui de fato a fé atua pelo amor, isto é, entrega-se com alegria e amor à obra da servidão
libérrima, com a qual serve ao outro gratuita e espontaneamente, enquanto ela própria está abundantemente
satisfeita com a plenitude e opulência de sua fé.” (Obras Selecionadas, vol 2, p. 451-452)
A teologia, com o objetivo de tornar compreensível este amor a Deus e ao próximo cunha uma frase: Amar a
Deus nas pessoas.
Este testemunho nos é legado pela morte e ressurreição de Cristo, pois é Ele quem nos liberta para amar.
Deus, em verdade, não precisa do meu amor para existir, mas a pessoa próxima certamente terá sua vida
tornada mais leve sendo beneficiária do amor que posso oferecer.
Em tempos onde o ódio ganha grande visibilidade, falar do amor é profético.
Deus nos amou primeiro para que pudéssemos amar também (1 João 4.19). 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

31 OUTUBRO / 23º DOMINGO APÓS PENTECOSTES – DIA DA REFORMA
Liturgia:
Prédica: [A escolher entre os textos abaixo]:
Leituras bíblicas: Deuteronômio 6.1-9 * Salmo 119.1-8 * Hebreus 9.11-14 * Marcos 12.28-34
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)
DIA DA REFORMA
O Senhor disse a Paulo: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. (2 Coríntios
12.9)
Prédica: João 8.31-36; Leituras bíblicas: Jeremias 31.31-34 * Salmo 46.1-7 * Romanos 3.19-28
LEMA DA SEMANA
Irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também
está acontecendo entre nós.
(2 Tessalonicenses 3.1)

1 NOVEMBRO / SEGUNDA – DIA DE TODOS OS SANTOS
Prédica: [A escolher entre os textos para leitura]:
Leituras bíblicas: Isaías 25.6-9 * Salmo 24.1-6 * Apocalipse 21.1-6a * João 16.20-24
Nós temos uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o
que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem
desanimar, a corrida marcada para nós. (Hebreus 12.1)

2 NOVEMBRO / TERÇA – FINADOS
Prédica: 1 Tessalonicenses 4.13-18;
Leituras bíblicas: Daniel 12.1-3 * Salmo 118.5-6,15-21 * Marcos 5.21-24,35-43
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os
seres humanos. (1 Coríntios 15.19)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
31 OUTUBRO / 23º DOMINGO APÓS PENTECOSTES – DIA DA REFORMA
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pela Comunidade:
Oferta Local
Faça sua oferta por conta bancária a sua comunidade!

VEM AÍ...
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28/10, Seminário Diaconia e Escuta
28/10, Estudo Bíblico comunidade Ipanema, RJ
29/10, Presidentes de Comunidade/Paróquia + Tesoureiros(as) e Comissão de Gestão de CAMs
30/10, Coordenação Sinodal de Música
30/10, Conselho Sinodal da Juventude: estudo bíblico da Reforma
30/10, 18h, live da Reforma (organização UP Campinas)
30/10, culto na Comunidade em Resende
31/10, Culto Virtual da Reforma Núcleo Rio de Janeiro
31/10, Culto Comunidade CELVA, Valinhos, SP
03/11, Reunião da Diretoria do Conselho Sinodal
04/11, Conferência de Ministros/as da UP Campinas
04/11, encontro de formação em Diaconia – Coordenação de Diaconia, CELVA (Valinhos) e FLD
05/11, Diretoria da OASE Sinodal
06/11, OASE Sinodal, encerramento das atividades do ano (virtual)
07/11, Culto em São José dos Campos, SP
13/11, Conselho Sinodal
17/11, Palestra: Transmissão de Culto, Mídias Sociais e Lei Geral de Proteção de Dados
18/11, Reunião Presidência da IECLB, Secretaria Geral e Pastores(as) Sinodais
19/11, Conferência Ministerial Presencial Núcleo Rio de Janeiro
21/11, Culto de Ação de Graças, Niterói, RJ
23/11, Conf. Ministerial Núcleo MG, UPs Campinas e São Paulo
24/11, Reunião da Diretoria do Conselho Sinodal
26 e 27/11, Conselho da Igreja

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

Jeremias 3.23 – Só o nosso Deus, o Senhor, pode ajudar o povo de Israel.
05/11 - P. Oto Ramminger
06/11 - Ava Martina Meyer do Santos

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) CM Plena: ministros e ministras do Sínodo Sudeste reuniram-se em conferência virtual no dia 26 de outubro.
Em pauta o planejamento do ano de 2022 e questões das comunidades no Sínodo Sudeste. Nossas
comunidades são animadas ao testemunho fiel apesar das dificuldades vividas. Oramos a Deus para que não
retire de nós o ânimo que vem dEle.
b) Educação Cristã Contínua: No dia 26 de outubro reuniu-se a Coordenação de Educação Cristã Contínua.
Em sua agenda também o planejamento para o ano de 2022. Definimos como trabalho principal encontros
sobre o Missão Criança, um programa da IECLB para o trabalho com crianças e cuidado com sua formação
na fé. Deus conceda sua bênção para o que planejamos com boa vontade.
c) Diretoria do Conselho Sinodal: no dia 27 de outubro também a Diretoria do Conselho Sinodal reuniu-se
para o planejamento de atividades e financeiro para o ano de 2022. Até o momento começam a aparecer com
destaque: * Missão Criança; * Igreja e Comunicação; * Cuidado Ministerial; * testemunho da fé pela Diaconia;
* Cuidado com a gestão comunitária.
Deus, cuida da tua igreja, essa é nossa oração.

2. Auxílios Homiléticos: há 45 anos surgiu a série de auxílios homiléticos Proclamar Libertação. São 15.375
páginas impressas em 45 volumes. Todas estão reunidas em 2.370 páginas de texto no Portal Luteranos.
Veja mais>>>
Os últimos 16 volumes podem ser lidos e consultados no ISSUU. Veja aqui

COMUNICANDO...

1. Oficina On-line de Advento e Natal 2021: Como viver o Advento e o Natal com participação e muito
significado? Vamos pensar e construir possibilidades concretas em conjunto? Será nos 03 e 04 de novembro
de 2021, das 19 às 21h. Informações e inscrição: https://forms.gle/CskvuvuhUrkRKgtH8

Partilhe este convite com lideranças de grupos comunitários: crianças, adolescentes, jovens, pessoas adultas
e idosas; ministros e ministras da IECLB.
Vagas limitadas.

2. Palestra: Transmissão do Culto, Mídias Sociais e Lei Geral de Proteção de Dados: a coordenação de
comunicação do Sínodo promove palestra sobre o tema da Lei Geral de Proteção de Dados e suas implicações
para a transmissão dos cultos comunitários e publicações nas redes sociais. Será no dia 17/11 às 19h30 em
sala do Google Meet: meet.google.com/hca-mhqu-qru. Convidamos para participar quem em nossas
comunidades faz as transmissões dos cultos virtuais e alimenta as redes sociais.

3. Live com corais e grupos de louvor: as comunidades da UP Campinas organizam, através dos seus corais
e grupos de louvor, uma live para a reforma. Ela será transmitida pelo canal do youtube do Sínodo no dia
30/10, sábado, às 18h. Você pode participar deste belo testemunho. Link: https://youtu.be/wvyjzpupAlM

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.

4. 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. Webinar da Juventude: Vamos falar sobre a Década dos Oceanos?

Notícias das Comunidades e Paróquias do Sínodo Sudeste publicadas no
Portal Luteranos - Destaques da última Semana:
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Sociedade do cansaço - Jeremias 31.25 - Missionário Felipe Milani - 28 de outubro de 2021
Heresias, hereges e radicais...
Pães e peixes...
PALAVRA DO PASTOR - NOVEMBRO DE 2021
Rádios Web Luteranos Uai - Sua Igreja está aqui!
Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste
Você sabe onde dói? - 1 João 3.16 - P. Felipi Bennert - 27 de outubro de 2021
Heresias, hereges e radicais...
Jesus, o sim de Deus
Formação humana - P. Eldo Krüger - 26 de outubro de 2021
As mentiras sobre a simplicidade
Não nas armas, mas em Cristo...
Orai sem cessar - 1 Tessalonicenses 5.17 - P. Elton Pothin - 25 de outubro de 2021
Culto: 22° Domingo após Pentecostes - Paróquia Santo Amaro - São Paulo/SP - 24/10/2021
Culto das Crianças - Hoje é um dia feliz! - João 9.1-12 - Sínodo Sudeste - 24/10/2021
Os cristãos e o ambiente
O Espírito Santo age...
Sou conhecido - Salmo 139.1-4 - PPHMista Evair Tonn - 23 de outubro 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.

