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PALAVRA PASTORAL:
“Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu
de riso, e a nossa língua, de júbilo. Então entre as nações se dizia: “Grandes coisas o Senhor tem feito
por eles.” (Salmo 126.1 – 2)
Você gosta de sonhar? Eu em todo o caso gosto. Eu gosto de sonhar que um novo amanhã virá. Um amanhã
sem violência, sem injustiça, sem preconceito, sem discriminação, sem fome... Sonho com um mundo no qual
as pessoas se podem olhar abertamente nos olhos sem medo, sem receios, sem desconfiança... Sonho com
um mundo em que as pessoas injustiçadas e enlutadas serão consoladas pelo Ressurreto e abraçadas pela
família, comunidade, amigos e amigas... Sonho com um mundo no qual as pessoas terão tempo e descanso
para si mesmas e para olhar umas pelas outras. Nas palavras do Salmo está contido o centro da esperança
cristã: O sonho pela alegria da restauração da vida que vem das mãos de Deus.
Qual é o teu sonho hoje? Muitas vezes queremos sonhar para fugir da realidade. Melhor viver no mundo da
lua! Por isso, eu quero falar com vocês de uma outra forma de sonhar. Eu quero falar do sonho que dá força
para dar passos em confiança e esperança diante das dores e sofrimentos da vida. Desejo falar do sonho que
faz uma pessoa injustiçada, desesperada, desamparada e enlutada enxergar novas perspectivas diante dos
escombros da vida. Eu quero falar do sonho que ajuda na cicatrização das feridas. Eu desejo falar do sonho
que não nos deixa presos ao desconsolo, a inércia, a descrença, a desesperança. Qual é esse sonho?
É sonhar o sonho de Deus. É o sonhar do sonho de Deus que faz o povo de Israel reconstruir a vida depois
de um longo tempo no exílio. É o sonhar do sonho de Deus que faz o povo de Israel não desesperançar diante
dos escombros que encontram em Jerusalém quando retornam do exílio. Sonhar o sonho de Deus não faz
fugir da dura realidade, mas a crer e confiar que Ele está conosco para reconstruir a vida. Sonhar o sonho de
Deus nos faz ver o mundo imperfeito, muitas vezes insuportavelmente injusto, mas também nos põe a caminho,
nos engaja, para construir uma realidade mais justa e humana.
Convido você a sonhar diariamente o sonho de Deus. É um sonho que não nos faz fugir da realidade que nos
cerca. É um sonho que nos faz ver, por mais difícil e dura que seja a realidade, que Deus está conosco para
transformá-la. Todos nós temos momentos na vida em que estamos ou nos sentimos em escombros, em
frangalhos. Fazer dos escombros um novo mosaico para a vida, nem sempre é fácil. Mas pela fé, a fé em
Cristo Jesus, escombros se transformam sim em belos mosaicos de vida novamente. Que o Espírito Santo
nos leve a sonhar diariamente o sonho de Deus, pois é isso que restaura e fortalece a vida em meios aos
escombros, isto é, “que enche a nossa boca de riso, e a nossa língua, de júbilo.” 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

21 NOVEMBRO / DOMINGO CRISTO REI

Liturgia:
Prédica: João 18.33-37;
Leituras bíblicas: Daniel 7.9-10,13-14 * Salmo 93 * Apocalipse 1.4b-8
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)

LEMA DA SEMANA
Jesus Cristo diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último, o Princípio e o Fim. (Apocalipse
22.13)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
21 NOVEMBRO / DOMINGO CRISTO REI

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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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
28/11, Programação de Natal, Comunidade dos Pires
02/12, reunião Presidência da IECLB, Secretaria Geral e Pastores/as Sinodais
04/12, Conselho Paroquial em Rio Claro, SP
08/12, reunião da Comissão de Preparação para os 200 anos de presença luterana organizada no
Brasil
11/12, reunião da Coordenação Sinodal de Música
12/12, culto em São José dos Campos, SP (18 anos de inauguração do templo)
19/12, Instalação do P. Éder Beling na Paróquia Norte/RJ

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

Apocalipse 21.6 – Deus diz: A quem tem sede darei água para beber, de graça, da fonte da água da
vida.

24/11 - Bruna Pothin

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) Estudo Bíblico – Ipanema: na noite do dia 11 de novembro reuniram-se famílias da Comunidade em
Ipanema para celebrar Estudo Bíblico. No período de vacância o P. Sin. Marcos Ebeling celebra, estuda e
medita com estas famílias. Rogamos a Deus perseverança na caminhada da fé.

b) Conselho Sinodal: no sábado dia 13 de novembro esteve reunido o Conselho Sinodal do Sínodo Sudeste
para sua reunião ordinária. Lideranças das Paróquias participaram com alegria. Refletimos o tema Fé, Gratidão
e Compromisso, além de fechar o planejamento para o ano de 2022, seu orçamento e plano de ofertas. Deus,
em tua graça, mantenha as comunidades e o Sínodo Sudeste.

c) Presbitério em São José dos Campos: no dia 16 de novembro o P. Sin. participou da reunião do presbitério
da Paróquia em São José dos Campos. Na pauta os assuntos de rotina das comunidades para o bom
testemunho da fé e administração. P. Sin. Marcos no tempo da licença maternidade da Pa Daiane. Deus, por
graça e fé, mantenha esta paróquia viva e vibrante.
d) Reunião Ordinária da Diretoria da OASE Sinodal: no dia 17 de novembro reuniu-se a Diretoria da OASE
Sinodal para avaliação de suas atividades e planejamento 2022. Vive-se a expectativa de retorno às atividades
presenciais em 2022. Deus seja gracioso e permita esta bênção acontecer.

e) Lei Geral de Proteção de Dados: na noite do dia 17 de novembro, sob orientação da Coordenação de
Comunicação do Sínodo e com a assessoria de Roberto Medeiros, reuniram-se lideranças das comunidades
do Sínodo para tomar ciência, aprofundar-se e apossar-se do tema da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela
traz implicações diretas para a transmissão do culto comunitário, as redes sociais e também os dados que
solicitamos/arquivamos nas comunidades para realização da atividade fim do ser igreja. Deus, dá-nos a
paciência para também aqui agirmos com ética em relação a todas as pessoas.

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

3. Ordenação ao Ministério Pastoral – Éder Beling: No dia 10 de novembro de 2021, data que lembra o
aniversário de Martin Lutero, foi ordenado ao ministério pastoral na IECLB o candidato Éder Beling. Ele recebeu
a sua ordenação na Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em São Luís, na cidade de Santa Maria
de Jetibá.
Participaram do ato, o Pastor Sinodal do Sínodo Espírito Santo à Belém, Ismar Schiefelbein, o Pastor ViceSinodal e Pastor da Paróquia em São Sebastião/SMJ, Sidney Retz, o Pastor da comunidade local, Rogério
Beling, o Pastor da Paróquia em Santa Maria de Jetibá, Valdeci Foester e pela Ministra Candidata, Raquel
Wieland. Como assistentes na ordenação estiveram de forma presencial a Pastora Ivanda Keller Schreiber, da
Paróquia em Barracão/SMJ e de forma online a Pastor emérita Iára Müller. A Paróquia Evangélica de Confissão
Luterana no Rio de Janeiro-Norte, através de sua diretoria, enviou saudações ao agora pastor pela sua
ordenação.
Em sua pregação, o Pastor Sinodal Ismar, lembrou dos relatos bíblicos de 1 Reis 17.8-16 e Marcos 12.38-44,
onde se encontra o relato da viúva pobre. Baseado nesses textos o pastor sinodal, indagou a comunidade se
ainda estamos acolhendo a homens e mulheres, ministros e ministras em nossa comunidade? Sobretudo, em
um momento no qual tantas pessoas se apresentam como seguidores de Jesus e interpretam e se utilizam de
sua Palavra. Para ele, o importante é fazer parte de uma igreja que se fundamenta na Palavra, que zela e
cuida pelos seus ministros e ministras, e que são vocacionados e chamadas, através de um longo processo
de formação, para então serem admitidos ao quadro de ministros e ministras na IECLB. Baseado na história

da viúva pobre, o Pastor Sinodal Ismar, ainda destacou o gesto da viúva da pobre, que deu tudo o que tinha,
e não do que sobrava. Para ele, esse exemplo pode também ser usado no ministério com ordenação, pois não
importante o quanto (quantidade), mas como o ministério baseado em Jesus é desempenhado no dia a dia da
vida comunitária.
Como assistente na ordenação indicada pela presidência da IECLB, a Pastora Emérita Iára Müller destacou o
texto bíblico do Salmo 16.11. Desejando que se siga ter o exemplo de Jesus para viver alegria plena e delícias
para enfrentar todos os desafios no ministério com ordenação. Como assistente escolhida pelo Éder, a Pastora
Ivanda relembrou o passado em conjunto durante a formação teológica e destacou o texto bíblico de
Eclesiastes 3. Onde se fala do tempo. Pastora Ivanda destacou que agora se abre um novo tempo diante de
Éder, como ministro com ordenação.
Após o ato, a comunidade reunida orou e recebeu a benção de Deus através dos ministros presentes no culto.
Um agradecimento especial ao Sínodo Espírito Santo à Belém e ao Sínodo Sudeste, e às pessoas presentes,
bem como a família de Jair Schulz que se disponibilizaram para filmar o momento.
O culto celebrado pode ser acompanhado pelo link: https://youtu.be/XHH6dHqdiQM
Éder Beling foi enviado pela IECLB para a Paróquia Norte/RJ, Ilha do Governador.

4. Campanha Vai e Vem 2021: A Campanha de Ofertas 2021 arrecadou, em todo o Brasil, R$1.017.474,43.
Em 2022 serão apoiados os seguintes projetos no Fundo Nacional: * Projeto Missionário Rio Brilhante - Sínodo
Rio Paraná; * Projeto Missionário Ariquemes - Sínodo da Amazônia; * Projeto Missionário Comunidade
Encontro - Sínodo Centro-Sul Catarinense; * Projeto Missionário Vale do Juruena - Sínodo da Amazônia; *
Projeto Missionário Transamazônica – Sínodo Mato Grosso; * Projeto de Missão no Litoral do Nordeste –
Sínodo Espírito Santo a Belém. Para o Sínodo Sudeste retornam, em proporcionalidade a sua contribuição,
R$ 14.897,63. A diretoria do Conselho Sinodal e o Conselho Sinodal destinam este recurso em sua peça
orçamentária. Imensa gratidão a todas as pessoas que contribuíram para este fim.

COMUNICANDO...

1. 20/11, Dia da Consciência Negra: 20 de novembro marca a data. Nesta data, em 1695, morre Zumbi dos
Palmares, um grande líder negro e engajado na libertação do povo escravo. Hoje a data é dedicada à memória
da história imposta a um povo escravizado, à reflexão do lugar, espaço e inserção da pessoa negra na
sociedade brasileira. Um dia para impulso de nova vida.
Compartilhamos com vocês dois eventos que acontecem em nossas comunidades. Um pelos 60 anos da
Comunidade Luterana de Niterói com o tema “Todos somos Um Perante o Pai” e outro na Comunidade em
Belo Horizonte com o tema “Afro empreendedorismo e autocuidado como expressão da dignidade humana”.
Deus permita seja restaurada a vida em comunhão entre todos os povos.

2. 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

3. Ofertas litúrgicas, de oração e reflexão para o mês de novembro: A IECLB oferece, pelo portal luteranos,
subsídios para encorajar as comunidades da IECLB a se envolverem nas campanhas que visam a promoção
da vida digna e justa, livre de violências e opressão, no mês de novembro:
a)
CAMPANHA
NOVEMBRO
AZUL
(estudos
bíblicos,
recursos
litúrgicos,
https://www.luteranos.com.br/noticias/novembro-azul-subsidios-para-celebrar-e-refletir

vídeos):

b) DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA (estudos bíblicos, reflexões, vídeo, posicionamentos, cartas, cartilha):
https://www.luteranos.com.br/noticias/dia-da-consciencia-negra-subsidios-para-refletir-e-celebrar
c) 16 DIAS DE ATIVISMO DA NÃO VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES (liturgias):
https://www.luteranos.com.br/conteudo/16-dias-de-ativismo-pelo-fim-da-violencia-contra-a-mulher-2021
d) WEBINAR A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NÃO CONHECE FRONTEIRAS – BRASIL/ALEMANHA:
promovida pela Obra Missionária Evangélica Luterana da Alemanha (OMEL) com a participação da IECLB.
[Tradução simultânea Alemão-Português]. 25 de novembro, 13h às 14h30. Para participar, registre-se através
do link abaixo, preenchendo o espaço com seu "Nachname" (sobre-nome), "Vorname" (nome) e "E-mail" e
"absenden" (enviar) ELMinar: „ Häusliche Gewalt kennt keine Grenzen “ | anmeldung-e (e-msz.de).
e) WEBINAR FEMINICÍDIO E VIOLÊNCIA SEXUAL E DE GÊNERO NO CONTEXTO GLOBAL, promovido
pelo Conselho Mundial de Igrejas. São duas datas. Para participar basta acessar os links e se inscrever.
25 de novembro: CET Perspectivas da África, Ásia, Europa, Oriente Médio e Região do Pacífico Interpretação
disponível em inglês, árabe e francês Registro com antecedência:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYlcuugrToiGdwL668odAnK61pcrVRqkNXQ
02 de dezembro, 19h às 20hs30
CET Perspectivas do Caribe, América Latina, América do Norte. Interpretação disponível em inglês, português,
espanhol, francês. Registro com antecedência:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpceiqrjwpE9eEuK8st8UzV3fqapE1q6LH
f) Campanha Por um lar sem violências – Cards e áudios:
https://www.luteranos.com.br/conteudo/campanha-por-um-lar-sem-violencias-e-cards
g) Estudos bíblicos da Rede de Mulheres e Justiça de Gênero das igrejas luteranas da FLM na América
Latina e Cairbe - para tempos de COVID19:
https://www.luteranos.com.br/conteudo_organizacao/coronavirus/mulheres-56351
h) Em comunhão com as vidas das mulheres – história de vida de mulheres luteranas
https://www.luteranos.com.br/organizacao/campanha-em-comunhao-com-as-vidas-das-mulheres

4. Editais Fundação Luterana de Diaconia 2021 – Diaconia, Justiça de Gênero, Justiça Socioambiental
e Justiça Econômica: por meio do Programa de Pequenos Projetos a FLD abre editais nas áreas acima
mencionadas. Visa apoiar ações na defesa de direitos, na promoção da economia popular solidária, no
fortalecimento de ações de incidência, na promoção de segurança alimentar e no fortalecimento de fóruns e
redes, para uma atuação estratégica frente ao contexto de aprofundamento das desigualdades e os impactos
impostos pela pandemia.
Veja mais em: https://fld.com.br/editais/2021/editais2021/

5. 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.

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

18/11/2021
Jesus, a água da vida
17/11/2021
Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste
17/11/2021
Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado - Interpretação: Musicista Fábio Lahass e MezzoSoprano Mônica Silva - 17 de novembro de 2021
17/11/2021
Cristo é nossa luz
17/11/2021
A Segunda Vinda de Cristo - Apocalipse 22.20 - P. Me. Marcos Ebeling - 18 de novembro de

2021
16/11/2021
16/11/2021
14/11/2021
14/11/2021
14/11/2021
14/11/2021
13/11/2021
13/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
11/11/2021
de 2021
11/11/2021
10/11/2021

Não perca a fé - Romanos 4.18, 20-21 - Pa. Argéli Karsburg - 16 de novembro de 2021
Escutar a Deus e viver desta forma
Culto: 25° Domingo após Pentecostes - Paróquia Leste, Ferraz de Vasconcelos/SP - 14/11/2021
Culto das Crianças - Vida simples e a questão ambiental - Sínodo Sudeste - 14/11/2021
Deixar os pecados
Jubileu de Diamante - Salmo 136.1 - P. Francisco Santos - 15 de novembro de 2021
Cuidado com a saúde do nosso corpo - João 10.10 - P. Eldo Krüger - 13 de novembro de 2021
Deus que se revela em Cristo
Vigiar! - Mateus 24.42 - P. Ernani Röpke - 12 de novembro de 2021
Humildade...
Relacionamento e Autoconhecimento - Provérbios 3.1-2 - P. Natanael da Silva - 11 de novembro
Aprender com Cristo
Recordando o nascimento de Martim Lutero - P. Alberi Neumann - 10 de novembro 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.

