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PALAVRA PASTORAL:
Advento: carregar no ventre a esperança!
“A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Pois
ele lembrou de mim, sua humilde serva! De agora em diante todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o
Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é Santo,” (Lucas 1. 47-49)
A jovem Maria proferiu estas palavras quando visitou a sua prima Isabel. Essa visita aconteceu poucos dias depois
do anúncio feito pelo anjo Gabriel de que ela, Maria, daria à luz um filho e o chamaria de Jesus.
O anúncio do nascimento de uma filha, normalmente, é cercado de alegrias e expectativas. Foi assim comigo. No
caso de Maria imagino isso um pouco diferente. Ela deve ter sido tomada por um turbilhão de sentimentos pois sabia
que estar grávida e solteira era enfrentar uma série de desafios no seu tempo. Eram pressões, difamações,
acusações, corria o risco de ser apedrejada como adúltera e ficar sozinha.
Além do medo de sofrer a rejeição de José, o noivo, uma vez que ele sabia não ser o pai da criança que Maria
esperava.
Maria enfrentou os desafios da sociedade da época. Mas também teve que lidar com transformações físicas,
hormonais e emocionais naturais da gestação.
É exatamente neste momento de extrema fragilidade que Maria percebe-se cuidada, ajudada e fortalecida por Deus.
Encorajada, manifesta sua força e coragem glorificando ao Senhor. A fé a sustentou.
Maria também percebeu-se acolhida por José. Deus deu-lhe compreensão e serenidade. Também era homem de
grande fé. José e Maria entenderam os planos de Deus e juntos assumiram os desafios que estavam por enfrentar.
Perceba que a fé os uniu e agora não estavam mais sozinhos. Juntos cuidavam-se.
Uma gestação demora nove meses. Ao longo deste tempo de espera, quantas mudanças acontecem em nosso
corpo. São muitos os desafios. Mas eles são superados um a um, pois sabemos que no ventre cresce uma
esperança. Alimentamos sonhos e esperanças em relação a quem vem. Isso encanta. Dá forças para lidar com
cada situação que vai aparecendo durante a gestação. Os enjoos, inchaços, desconfortos, medos, ... tornam-se
pequenos diante da esperança alimentada no coração. O gerar uma nova vida faz nosso corpo ser divino, criador,
pois gestar uma vida é algo divino. Maria sente-se agraciada por gerar uma nova vida que é esperança para todo o
povo.
Advento é tempo de espera. Mas é mais do que isso: é tempo de esperança.
Regina C. F. Ebeling

ORAÇÕES DIÁRIAS PUBLICADAS NO PORTAL LUTERANOS
Ministros e Ministras no Sínodo Sudeste – IECLB

Veja no Portal>>>

LEMA BÍBLICO DA SEMANA

12 DEZEMBRO / 3º DOMINGO DE ADVENTO

Liturgia:
Prédica: Lucas 3.7-18;
Leituras bíblicas: Sofonias 3.14-20 * Isaías 12.2-6 * Filipenses 4.4-7
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)

LEMA DA SEMANA
João Batista é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: Aqui está o meu mensageiro,
disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. (Mateus 11.10)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
12 DEZEMBRO / 3º DOMINGO DE ADVENTO
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pelo Sinodo Sudeste para o Apoio à Formação no Sínodo:
Oferta Sinodal
A execução de um bom trabalho no mundo corporativo requer conhecimento e estudo constante. Dentro da igreja
isso também é uma verdade. A coleta de hoje tem o objetivo de apoiar grupos de formação dentro da igreja. Os
recursos são necessários para as seguintes atividades:
•
•
•
•

formar lideranças de grupo e presbitérios,
atualizar e manter o aplicativo de celular (ainda em construção),
elaborar materiais de formação, especialmente os virtuais, já que hoje quase tudo funciona à distância,
dar suporte aos encontros de estudo das metas missionárias da IECLB, definidas no Concílio Geral de 2018.

Contribua com a Igreja e ajude a difundir a palavra de Deus de forma consistente e dentro dos princípios da IECLB.

Ore também para que Deus desperte pessoas que queiram aprender da fé e tornarem-se multiplicadores/as da fé
aqui na nossa comunidade e também em toda a igreja.
Deus abençoe dádivas, doadores(as) e quem for beneficiado(a) com nossa oferta.
Dados Bancários do Sínodo Sudeste:
Para fazer a sua doação, CLIQUE AQUI. >>>> ASAAS: Link
(O Sínodo Sudeste tem conta com este intermediador de pagamentos)
Depósito:
Banco: Itaú (341)
Agência: 0057
Conta Corrente: 48031-1
PIX: 02.511.070/0001-30

VEM AÍ...

•
•
•
•
•

11/12, reunião da Coordenação Sinodal de Música
12/12, 10h, culto em São José dos Campos, SP (18 anos de inauguração do templo)
18/12, 16h, culto de advento em Resende/RJ (presencial e Santa Ceia)
19/12, Instalação do P. Éder Beling na Paróquia Norte/RJ
02/01/2022 - Envio do Pastor Natanael da Silva - Teófilo Otoni/MG.

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

Joel 2.11-12 – Como é terrível o Dia do Senhor! Quem poderá suportá-lo? O Senhor Deus diz: Mas agora
voltem para mim com todo o coração.

13/12 - Mara Sandra Parlow
17/12 - Diác. Erica Hofmann

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) Coordenação de Comunicação: no dia 02/12 reuniu-se a coordenação de comunicação do Sínodo. Na reunião
fizemos estudo de viabilidade para publicação de um livro de orações com parte do material produzido em forma de
orações em vídeo durante a pandemia. Deus, abençoa os projetos que nós, teus filhos e filhas, fazemos.
b) São José dos Campos: no dia 02/12 P. Sinodal Marcos participou da reunião de lideranças da Comunidade em
São José dos Campos com o objetivo de acompanhar o fechamento do projeto de auxílio recebido pela comunidade
em parceria da IECLB e Igreja da Alemanha. Foram apurados os resultados obtidos e justificadas as iniciativas que
não puderam ser executadas por conta do ano pandêmico. Deus, graciosamente, queira guardar sua comunidade.
c) Editora Sinodal: no dia 04/12 P. Sinodal Marcos recebeu no Sínodo o Diretor Executivo da Editora Sinodal.
Trocamos ideias acerca da missão da Editora Sinodal – oferecer livros de qualidade a preços acessíveis – e
consolidamos a parceria já existente na forma de encomenda conjunta de livros. Deus, sê generoso com a tua igreja.
d) 200 de presença da IECLB em solo brasileiro: P. Sinodal Marcos integra comissão da IECLB que prepara
atividades por ocasião dos 200 anos de presença da IECLB em solo brasileiro no ano de 2024. É hora de definir os
objetivos do que pretendemos com este jubileu. Vem coisa boa e bonita pela frente. Deus abençoe os planos que
fazemos movidos por nossa fé e vontade de ser igreja.
e) Creche Bom Samaritano: no dia 08/12 P. Sinodal Marcos participou de reunião que reuniu a Diretoria da Creche
Bom Samaritano, o Núcleo de Projetos e Secretaria de Ação Comunitária da IECLB, o Dekanat de Schweinfurt e a
Mission Eine Welt, estes da Alemanha. Em pauta o apoio financeiro e de solidariedade evangélica que o Dekanat
oferece ao trabalho da Creche. Como houve mudança nas regras fiscais na Alemanha, é preciso encontrar novas
formas em conformidade com a lei para que os repasses aconteçam. Pedimos: Deus, cuida da Creche Bom
Samaritano e de cada pessoa doadora.

2. Notícias da Comunidade Norte Fluminense: Olá, irmãos e irmãs da Paróquia ...
Não só o espaço geográfico nos aproxima, mas principalmente a vivência cristã a luz da confessionalidade luterana.
Por isso nos animamos a fazer este contato com algumas notícias de nossa caminhada até aqui e dois pedidos
também.
Somos agradecidos por nossa vida e saúde terem sido preservadas nesse longo e tenebroso tempo de pandemia
da Covid-19. Certamente não por acaso, mas porque Deus assim permitiu, chegamos até aqui. Alegres louvamos a
Deus e estamos animados/as a prosseguir firmes no cumprimento de seus propósitos.
Apesar da pandemia e suas nefastas consequências, nosso projeto de construção avançou. Contamos com a
preciosa colaboração de amigos apoiadores e do comprometimento e fidelidade dos nossos membros atuando de
diferentes formas, tanto com recursos financeiros como no trabalho voluntário. Gratidão! Detalhes:
www.luteranosnf.blogspot.com
Também fomos abençoados com a chegada de mais duas famílias que passaram a integrar esta família de fé.
Nosso grupo de Estudo Bíblico permanece de forma virtual permitindo a participação de membros de diferentes e
distantes localidades; e como fruto destes encontros de estudo da Palavra e oração, surgiu o Grupo de Liturgia, que
já atuou no primeiro Domingo de Advento, na ausência de pastores.
Aos poucos pudemos retomar cultos presenciais, sempre contando com o apoio do Pastor emérito Zulmir Penno e
do Pr. Francisco Santos. Para intensificar a convivência e os laços de amizade, fomos abençoados com dois
deliciosos almoços comunitários na casa de membros.
Um novo ano já se aproxima. Como vamos prosseguir? Há uma ideia que vem sendo amadurecida que é receber
um estudante de teologia, um PPHMista, para atuar nesta Comunidade pelo período de praxe, 18 meses. Para isso
precisaríamos melhorar a infraestrutura do nosso espaço. Estamos felizes que avançamos na obra concluindo uma
sala, duas instalações sanitárias, a copa/cozinha (inacabada) e uma área de convivência semiaberta. Sobre tudo
isso: a laje, as estruturas (pilares e vigas) do futuro apartamento (no segundo andar), laje de cobertura e telhado
definitivo. Não temos dívidas e já, uma pequena economia para a conclusão da copa/cozinha que se mostra urgente.
Pedimos que divulguem entre sua membresia nossa existência, com sede em Rio das Ostras. Acreditamos que
possa existir luteranos ‘desigrejados’ por aqui, provenientes de sua região. Este é o primeiro pedido.
Estamos cientes da situação difícil que nosso país passa no momento e que afeta a nós todos. Mas prosseguir é
preciso; esperamos que a IECLB abra edital para doação destinada a construção de templo, como no passado.
Enquanto isso, pedimos que o Presbitério desta Comunidade/Paróquia pense na possibilidade de levantar uma
oferta especial entre os membros a favor da Comunidade Norte Fluminense. Todo o valor arrecadado será investido
na conclusão da copa/cozinha. Anexamos algumas fotos e abaixo deixamos os dados bancários para transferência.
Desde já agradecemos, certos das bênçãos de Deus no novo ano que vem chegando.
Abraço fraternal e um abençoado tempo de Advento.
Zulmir Penno – presbítero presidente

Eduardo G. Licht - secretário

Banco do Brasil – Agência 3315-4. Conta corrente: 38.347-3
Pix: CNPJ 18.678.700/0001-03
Rio das Ostras, 07/12/2021

3. Advento na Federação Luterana Mundial (FLM): a FDL reúne no período de Advento apresentações de hinos
de Advento e de Natal de igrejas-membro de países de todos os continentes. A cada dia acontece a apresentação
de um país diferente. É uma belíssima oportunidade para conhecer o jeito de celebrar a fé luterana em outras
culturas. Acompanhe pelo link: https://www.luteranos.com.br/conteudo_organizacao/celebracao-ano-eclesiasticociclo-do-natal/hinos-de-advento-e-natal-na-ecumene-uma-comunhao-cantante

COMUNICANDO...

1. lançamento do Tema do Ano 2022: Advento marca o início do ano litúrgico para a Igreja e também o
lançamento do tema e lema do novo ano para todas as comunidades da IECLB. O tema é: Amar a Deus e as
pessoas. O lema: “Não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade”. (1 João 3.18).
A mensagem da presidência pode ser acompanhada neste link

2. Celebrações Nacionais de Advento e Natal: Você pode celebrar advento em casa na companhia de irmãos
e irmãs. Sempre aos domingos ou ainda durante a semana, quando preferir. Veja a programação abaixo. Deus
sê contigo.

3. 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/

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.

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

09/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
07/12/2021
07/12/2021
06/12/2021
05/12/2021
04/12/2021
de 2021
04/12/2021
03/12/2021
03/12/2021

Viver segundo Jesus
Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste
Bendito aquele que vem! - Lucas 13.35 - Missionário Felipe Milani - 08 de dezembro de 2021
Advento, tempo de espera! - P. Fabrício Wagner - 09 de dezembro de 2021
Preparar o caminho! - Lucas 3.4 e 6 - P. Ernani Ropke - 07 de dezembro de 2021
Em paz para a vida acontecer...
Sua tarefa planejada por Deus - Lucas 9.23 - P. Astor Albrecht - 06 de dezembro de 2021
Fazer a vontade de Deus é vida
Poesia: Caminhando até a manjedoura - PPHMista Jéssica Lais Kriese Duffeck - 04 de dezembro
Como o sol...
Filho do Altíssimo - Lucas 1.30-32a - PPHMista Evair Tonn - 03 de dezembro de 2021
Deus quer novo jeito de viver...

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.

