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PALAVRA PASTORAL:
“Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo! Amém, vem Senhor Jesus!”
(Apocalipse 22.20)
Penúltimo domingo do ano eclesiástico. Penúltimo versículo da Bíblia é nossa referência de Palavra Pastoral
para hoje. Reflita comigo:
1. O texto bíblico ‘se fecha’. Apocalipse 22.20 oferece, de certa forma, resposta à pergunta que Deus fez a
Adão e Eva em Gênesis 3.9. “Onde é que você está?”. Lá, envergonhado pela queda e pelo pecado, o ser
humano se afasta de Deus; agora, resgatado e redimido, clama por Ele: ‘vem, Senhor Jesus!’. Que caminhada
maravilhosa de Deus conosco é registrada pelo texto bíblico: do afastamento total é reconciliação plena;
2. por todo o livro do Apocalipse as pessoas de fé em Cristo são conclamadas ao testemunho fiel do seu nome.
Por um lado, como alento pessoal no caos vivido; por outro, como testemunho que inspira mais pessoas a
uma decisão em favor da vida. Na fé em Cristo e no fiel testemunho rendido pela comunidade cristã repousa
a esperança de que o mundo não sucumbirá no caos;
3. Cristo virá e novamente estará com quem é fiel ao Evangelho. Hoje é presença pelo Espírito Santo. Amanhã
o será pessoalmente. Temos aqui duas certezas da fé: 1º a certeza de que a vitória final é de Cristo. O mundo
não terminará na corrupção, na morte e falta de esperança pois a morte já não tem mais este poder. Ao voltar,
Cristo triunfará definitivamente; 2º a certeza de que a esperança não se acabará. Deus é infinitamente maior
do que a maldade que nos assola. O apocalipse nos dá a certeza de que a nova criação, eterna, se instalará.
Por ela ansiamos. ‘Vem, Senhor Jesus’.
4. ‘Vem, Senhor Jesus’ é uma expressão que as comunidades de fé consolidaram na liturgia da Santa Ceia.
Está registrada também em 1 Coríntios 16.22. É o sacramento que já nos permite experimentar a salvação de
Deus e por sua presença clamar.
Nossa oração final agora é:
Vem, Senhor Jesus,
Ajuda-nos a guardar tua Palavra
Por ela sermos fiéis a ti
No testemunho inspirador diário
Vem, Senhor Jesus,
Dá consolo aos teus filhos e filhas no tempo do caos
Cuida do teu povo e da tua igreja

Afasta o mal e oferece a comunhão
Vem, Senhor Jesus,
Toma lugar entre nós
Dá nova esperança
Marana tá – Vem, Senhor Jesus. Amém.
Fontes: Comentário Bíblicos Diversos.
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

14 NOVEMBRO / 25º DOMINGO APÓS PENTECOSTES

Liturgia:
Prédica: Daniel 12.1-3;
Leituras bíblicas: Salmo 16 * Hebreus 10.11-14(15-18),19-25 * Marcos 13.1-8
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)

LEMA DA SEMANA
Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: Certamente venho logo! Amém! Vem, Senhor Jesus!
(Apocalipse 22.20)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
14 NOVEMBRO / 25º DOMINGO APÓS PENTECOSTES
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pela IECLB para o Trabalho com Mulheres e
Coordenação de Gênero: Oferta Nacional
Valorizar as diferenças, Superar desigualdades
A busca por um mundo no qual todas as pessoas são respeitadas, valorizadas e vivem relações de igualdade
e justiça é o que impulsiona os trabalhos apoiados por essa oferta. Através deste recurso realizamos formação
e oficinas para a superação da violência doméstica, promovemos diálogos e planejamos materiais para a
prevenção de todas as formas de violência e preconceito por raça e gênero; apoiamos projetos da OASE, do
Fórum da Mulher Luterana e ações que incentivam e valorizam a participação igualitária de mulheres e homens
nos espaços da vida comunitária. Agradecemos a cada pessoa que coloca seu dom, seu tempo e sua oferta
para a continuidade deste trabalho.
Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas
a vocês. Mateus 6.33

VEM AÍ...

•

13/11, Conselho Sinodal

•

17/11, Diretoria da OASE 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 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

•

27/11, Assembleia do CONIC – Conselho Nacional de Igrejas Cristãs

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

Romanos 12.2 – Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os
transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a
vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a ele.

16/11 - Anna Paula Meyer do Santos

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) Conferência Ministerial UP Campinas: a Conferência Ministerial da UP Campinas reuniu-se de forma
virtual no dia 04 de novembro com o objetivo de realizar seu planejamento de atividades para o ano de 2022.
Vive-se a esperança de que muitas das atividades presenciais de grandes grupos possam ser plenamente
retomadas. Deus assim conceda e abençoe o que nós com boa vontade planejamos para a comunhão de
irmãos e irmãs.

b) Coordenação de Comunicação: no dia 04 de novembro reuniu-se a coordenação de comunicação do
Sínodo Sudeste. Ela fez encaminhamentos acerca da palestra Transmissão do Culto, Mídias Sociais e Lei
Geral de Proteção de Dados no dia 17/11 e iniciou conversas para a publicação do Livro Digital com as orações
publicadas na pandemia. É a produção teológica diária, objetiva, que cuidou da vida e fé das pessoas na
pandemia. Deus em graça guarde este trabalho entre nós.

c) Encontro de Encerramento da OASE Sinodal: no dia 06 de novembro reuniram-se, de forma virtual,
mulheres dos grupos de OASE do Sínodo Sudeste para seu encontro de encerramento de atividades do ano.
O tema principal foi Esperança: a esperança que nos mantêm no tempo da pandemia se renova agora no
advento quando nos preparamos para receber Deus entre nós. O tema foi conduzido pelo P. Fabrício Wagner
da Paróquia em Cosmópolis. Nos links você pode verficar:
a) a oração inicial conduzida pelo grupo de OASE de Santo André, SP: https://youtu.be/TpAhW4OMT8s
b) o vídeo explicativo da Coroa de Advento, feito pela Annemarie Kersten, da Comunidade em Petrópolis, RJ:
https://youtu.be/Qo1EcEda1OQ

d) Culto na Comunidade em São José dos Campos/SP: no domingo, dia 07.11, P. Marcos Ebeling celebrou
culto com a comunidade em São José dos Campos. A comunidade se reuniu para momento de oração, louvor,
comunhão e partilha da palavra e sacramento. Agradecemos a Deus por nos servir, assim de forma tão
bondosa. Deus guarde a comunidade e a Pa Daiane no seu tempo de licença maternidade e cuidado com a
pequena Joane.

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. Vem aí o Encontro Sinodal de Formação para o trabalho com crianças: "Contação de histórias" e
"Cuidados no retorno presencial".

Data: 24.11.2021.
19h30 às 21h - pelo Google Meet. meet.google.com/ezo-wmwk-aim
Assessoria:
Luciana Berner
(Professora de inglês e artes visuais; 30 anos de trabalho com crianças na igreja; assessoria em cursos e
produção de materiais)
Carolina N. Keim
(Doutora em Ciências. Professora no Instituto de Microbiologia da UFRJ, atuando em diversos cursos da área
da saúde).

Público: Orientadoras e orientadores do Culto das Crianças; agentes de Educação Cristã Contínua nas
comunidades e pessoas que trabalham com crianças no âmbito sinodal.
INSCREVA-SE JÁ: https://bit.ly/3kuveiR
Promoção: Grupo de Trabalho - Crianças - ECC

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. 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 1.1825
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.

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

11/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
07/11/2021
07/11/2021
07/11/2021
06/11/2021
06/11/2021
05/11/2021
05/11/2021

Aprender com Cristo
Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste
Recordando o nascimento de Martim Lutero - P. Alberi Neumann - 10 de novembro de 2021
Relacionamento e Autoconhecimento - Provérbios 3.1-2 - P. Natanael da Silva - 11 de novembro de 2021
Os viajantes e o urso - Provérbios 17.17 - P. Gerson Acker - 09 de novembro de 2021
Arrepender-se
Como foi seu dia de descanso? - Êxodo 33.14 - P. Rolf Rieck - 08 de novembro de 2021
Conhecer a Deus
Culto: 24° Domingo após Pentecostes - Paróquia de Santos - Santos/SP - 07/11/2021
Culto das Crianças Sinodal - Atos dos Apóstolos 9.1-21 (Saulo e Ananias) - Sínodo Sudeste - 07/11/2021
Os ensinamentos de Deus
Tempo de cuidar - Mateus 6.30 - PPHMista Jéssica Lais Kriese Duffeck - 06 de novembro de 2021
Oração
Esse mundo tem jeito? - Ezequiel 37.3-5 - P. Tiago Sacht Ushino Jaske - 05 de novembro de 2021
Mentira

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.

