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PALAVRA PASTORAL:
“O anjo disse aos pastores: hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor.” (Lucas
2.11)
A Palavra de Deus nos narra como Jesus Cristo nasce entre nós. Destaco nesta meditação duas palavras: hoje vos
“nasceu” e o “Salvador”.
Comecemos pela segunda. Jesus é anunciado por anjos a pastores no campo. Ao nascer recebe o título de Salvador
que, no Antigo Testamento, era atribuído somente a Deus. Nasce o Salvador, ou seja, o próprio Deus em Jesus
Cristo para fazer por nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos(as): dar-nos a salvação. Ninguém consegue
salvar-se. A salvação é dom precioso de Deus. Ele age e nós somos salvos(as). Por isso chamamos Cristo de
Salvador, Rei e Senhor.
Deus vem para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Deus promove reconciliação entre nós, criaturas pecadoras,
com o Santo Deus. Um gesto tão precioso pede uma oração de gratidão. Neste Natal ore a Deus e agradeça a
salvação recebida. Um segundo gesto importante é dar expressão à salvação. Viver como pessoa que foi salva.
Semear palavras e gestos que apontam para a salvação recebida em Cristo Jesus. Lembre-se: Cristo nasceu por
você, por mim, pela outra pessoa também, por toda a criação. Natal é este tempo oportuno que Deus nos dá para
gestos de reconciliação. Afinal, pessoas salvas são pessoas libertas do pecado, do ódio, da raiva, da indiferença e
da destruição para multiplicar a paz (Efésios 2.14).
A segunda palavra que quero destacar é nascer. Que bela atitude essa de Deus conosco. Ele desce do seu trono
celestial e para nascer entre nós como um de nós, como ser humano. SER HUMANO não é fácil. Exige muito
esforço, empatia, paciência, dedicação e muito amor em favor da outra pessoa. Sozinhos(as) nada conseguimos. A
humanidade escapa por nossas mãos e sua ausência é vista no abandono de crianças, nas pessoas famintas, na
ausência de solidariedade, na corrupção, no egoísmo, na destruição da criação, ... É mais fácil ser egoísta do que
partilhar; é mais fácil ser indiferente do empático; é mais fácil ignorar do que esforçar-se pela outra pessoa; é mais
fácil odiar do que amar.
Também na fé natalina mostra-se a contradição: Deus desce do seu trono e vem morar entre nós seres humanos e
nós seres humanos queremos tornar-nos Deus e ser elevado aos céus.
Natal é tempo sobremodo oportuno para reconquistar a humanidade perdida. Deus nos criou como seres humanos,
nasceu entre nós para restaurar a originalidade da criação e, ao sermos HUMANOS, somos a essência do que Deus
criou.
Assim é definida a missão de Cristo e também a da igreja: proclamar o Cristo que nasce Salvador entre nós e
humanizar o ser humano, convidá-lo a ser o que é, criatura redimida de Deus. Feliz Natal, bênçãos para o novo ano.

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

25 DEZEMBRO / SÁBADO – DIA DE NATAL
Liturgia:
Prédica: Tito 3.4-7;
Leituras bíblicas: Isaías 62.6-12 * Salmo 98 * João 1.1-14
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)
LEMA DA SEMANA
O profeta Isaías diz: Um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo está sobre os seus
ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
(Isaías 9.6)

26 DEZEMBRO / 1º DOMINGO APÓS NATAL
Liturgia:
Prédica: Lucas 2.41-52;
Leituras bíblicas: 1 Samuel 2.18-20,26 * Salmo 148 * Colossenses 3.12-17
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)
LEMA DA SEMANA
Que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou a
fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos. (Colossenses 3.15)

31 DEZEMBRO / SEXTA – Véspera de Ano-Novo
Liturgia:
Prédica: Mateus 18.1-5;
Leituras bíblicas: Isaías 55.6-11 * Salmo 90.1-12 * Hebreus 13.8-9b
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)

LEMA DA SEMANA
Tu, Senhor, me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. (Salmo 139.5)

1 JANEIRO / SÁBADO – ANO-NOVO – Nome de Jesus.
Liturgia:
Prédica: Lucas 2.15-21;
Leituras bíblicas: Números 6.22-27 * Salmo 8 * Filipenses 2.5-11
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 46)
LEMA DA SEMANA
Que todo joelho se dobre ao nome de Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra. (Filipenses 2.10)

2 JANEIRO / 2º DOMINGO APÓS NATAL
Liturgia:
Prédica: Jeremias 31.7-14;
Leituras bíblicas: Salmo 147.12-20 * Efésios 1.3-14 * João 1.(1-9)10-18
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 46)
LEMA DA SEMANA
Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra! Louvem o Senhor com canções e gritos de
alegria. (Salmo 98.4)

6 JANEIRO / QUINTA – EPIFANIA DE NOSSO SENHOR
Liturgia:
Prédica: 2 Coríntios 4.3-6;
Leituras bíblicas: Isaías 49.1-7 * Salmo 44.1,3,4a,6,8 * João 1.43-51
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 46)
LEMA DA SEMANA
Em Jerusalém, os magos perguntavam: Onde está o recém-nascido Rei dos judeus?
Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. (Mateus 2.2)

9 JANEIRO / 1º DOMINGO APÓS EPIFANIA – Batismo do Senhor
Liturgia:
Prédica: Lucas 3.15-17,21-22;
Leituras bíblicas: Isaías 43.1-7 * Salmo 29 * Atos 8.14-17
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 46)
LEMA DA SEMANA

Depois que Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me
comprazo. (Marcos 1.11)

16 JANEIRO / 2º DOMINGO APÓS EPIFANIA
Liturgia:
Prédica: Isaías 62.1-5;
Leituras bíblicas: Salmo 36.5-10 * 1 Coríntios 12.1-11 * João 2.1-11
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 46)
LEMA DA SEMANA
O Senhor me disse: Israel, você é o meu servo, e por meio de você serei glorificado. (Isaías 49.3)

23 JANEIRO / 3º DOMINGO APÓS EPIFANIA
Liturgia:
Prédica: 2 Coríntios 12.12-31;
Leituras bíblicas: Neemias 8.1-3,5-6,8-10 * Salmo 19 * Lucas 4.14-21
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 46)
LEMA DA SEMANA
Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando
toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. (Mateus 4.23)

30 JANEIRO / 4º DOMINGO APÓS A EPIFANIA
Liturgia:
Prédica: Jeremias 1.4-10;
Leituras bíblicas: Salmo 71.1-6 * 1 Coríntios 13.1-13 * Lucas 4.21-30
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 46)
LEMA DA SEMANA
Jesus leu no livro do profeta Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para
evangelizar os pobres; enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos
cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. (Lucas 4.18)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
26 DEZEMBRO / 1º DOMINGO APÓS NATAL
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pela IECLB para o Fundo para Educação Cristã Contínua:
Oferta Nacional.
“Os cultos do Missão Criança são edificantes.”
“Saio deste seminário (Comunidades Criativas) animado para ajudar no grupo de estudo bíblico da minha
comunidade.”
“Além do EBC, usamos as ideias da revista O Amigo das Crianças com as crianças.”
As ofertas para a ECC fortalecem dons, formam lideranças, viabilizam o trabalho do Conselho Nacional de
Educação Cristã Contínua, apoiam materiais, programas e projetos sinodais. Gratidão por todo valor recebido.

2 JANEIRO / 2º DOMINGO APÓS NATAL
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pelo Sínodo Sudeste para Apoio ao trabalho de
Coordenações e Grupos do Sínodo Sudeste: Oferta Sinodal.
Você já parou para pensar como mantemos a unidade do testemunho da igreja considerando as diversas
comunidades espalhadas pelo Brasil? A resposta: os grupos e conselhos têm um papel importante nesta tarefa.
A vida de fé inicia aqui na nossa comunidade. Mas ela não para aqui. A Igreja rende um testemunho regional e
também nacional.
E é com essa motivação que queremos convidá-lo(a) a fazer a sua doação para que possamos manter os grupos e
conselhos do Sínodo Sudeste. Quais são eles? jovens, diaconia, educação cristã, mulheres, música, conferências
ministeriais, ...
É a partir desses grupos que surgem lideranças sinodais e nacionais, ou seja, eles revelam pessoas que irão liderar
a igreja de amanhã.
Doe para os conselhos e grupos do Sínodo Sudeste e ajude a manter a unidade e testemunho de nossa Igreja.
Deus, em seu amor, cuide da Sua 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: https://www.asaas.com/c/914147137136
(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

9 JANEIRO / 1º DOMINGO APÓS EPIFANIA – Batismo do Senhor
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pela IECLB para o Fundo para educação cristã contínua:
Oferta Nacional.
“Sou batizado!”. Esta frase estava sobre a escrivaninha do reformador Martin Lutero como forma de lembrança do
maravilhoso presente do Batismo. Batizar implica também em educar na fé. A educação cristã é um compromisso
muito valioso para a IECLB. Por isso, contribuir com as ofertas para a educação cristã contínua é uma forma de
possibilitar que a igreja disponibilize formação e materiais importantes para a educação cristã de todas as pessoas
batizadas. Sou batizada – sou batizado – como é bom receber esse precioso presente do Criador e saber zelar por
ele com amor, dedicação e cuidado.

23 JANEIRO / 3º DOMINGO APÓS EPIFANIA
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pelo Sínodo 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: https://www.asaas.com/c/982618127460
(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

30 JANEIRO / 4º DOMINGO APÓS A EPIFANIA
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pela IECLB para o Fundo de Financiamento e Auxílio
para Formação Teológica – FFAFT: Oferta Nacional.
Graças pelas mãos que ofertam!
A possibilidade de receber apoio financeiro durante o período de formação, oportuniza que estudantes possam
realizar seus estudos com maior tranquilidade e comprometimento, tendo em vista o preparo para a futura
atuação ministerial. Este auxílio desperta gratidão, conforme segue nas palavras da estudante de teologia
Karin Rose Pichol: “Quero agradecer pelo auxílio e bolsa neste semestre. É tão bom podermos contar com
mãos que ajudam e motivam diante de nossa preparação cheia de desafios para o Ministério Pastoral.
Agradeço a Deus pelo acompanhamento e pelo auxílio”.
Os recursos desta oferta são destinados para auxiliar estudantes de teologia que necessitam de apoio
financeiro. Gratidão a você que oferta com alegria!

VEM AÍ...

02/01, Envio do P. Natanael da Silva, Teófilo Otoni
Férias:
•
•
•
•

27/12-25/01 – Férias P. Vice Sinodal Ernani Ropke
04-24/01, férias do P. Sinodal Marcos.
Janeiro: Férias Alexandre, secretaria do Sínodo
No período de férias contactar a secretaria do Sínodo por e-mail (sinodosudeste@luteranos.com.br)
ou por WhatsApp: (11) 99178-0072 (A/C: Manfredo Leffler) que os encaminhamentos serão feitos.

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

ANIVERSÁRIOS

Números 14.20 – O Senhor Deus disse: Já que você pediu, eu perdoo.
01/01 - P. Eldo Krüger
10/01 - Regina Ferrarini Ebeling
10/01 - Evair Tonn
12/01 - Pa. Argéli Katiusa Karsburg C. Ribeiro
14/01 - P. Marcos Jair Ebeling
22/01 - Cristina Dislich Röpke
24/01 – Ester Luisa Maron Bennert
25/01 – Luís Claudio Blank (Presidente do Sínodo)
28/01 - P. Luis Carlos T. Mello

AGENDA DO SÍNODO

1. Reuniões Virtuais:
a) Orações e mensagens de fé para o dia a dia: durante quase dois anos ministros e ministras do Sínodo
Sudeste elaboraram orações e mensagens diárias. Na medida em que as atividades presenciais retornam, o
tempo fica mais escasso. Por isso 11 Sínodos reuniram-se para pensar um projeto conjunto no ano de 2022.
Será formado, possivelmente, um grande mutirão para que você receba diariamente uma mensagem de fé e
esperança como a tem recebido até aqui. Ore a Deus para que este projeto, hoje sonhado, amanhã seja uma
realidade.
b) Culto de Natal em Resende: no dia 18.12 p. Sin. Marcos celebrou culto de Natal na comunidade em

Resende. Foi um momento de encontro presencial, o segundo daquela comunidade desde o início da
pandemia e o primeiro culto com Santa Ceia. Louvamos a Deus por nos servir com tão grande amor. Feliz
Natal e ricas bênçãos de Deus desejamos a todas as famílias da comunidade.
c) Instalação do P. Éder Beling, Paróquia Norte do Rio de Janeiro: no dia 19.12 aconteceu na Comunidade
Castelo Forte a instalação do P. Éder Beling na função de Ministro da Paróquia Norte do Rio de Janeiro. A
comunidade se fez presença e pode externar toda sua alegria em receber o Pastor Éder. Rogamos que o Natal
traga novas e belas alegrias para o P. Éder no seu ministério e para a comunidade que assume para si um
grande desafio ao acolhê-lo. Deus, sê Tu conosco.

d) Comissão 200 anos de IECLB: no dia 21.12 reuniu-se uma última vez em 2021 a Comissão responsável

por propor um projeto de trabalho para os 200 anos de fé luterana (IECLB) em solo brasileiro. Será no ano de
2024. Aguarde, projetos belos e encantadores, sobretudo relevantes para a expressão da fé da IECLB são
pensados. Deus, pedimos, cuida também deste trabalho.

2. 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-eclesiastico-ciclo-do-natal/hinos-deadvento-e-natal-na-ecumene-uma-comunhao-cantante

COMUNICANDO...

1. Lançamento do Aplicativo da IECLB
Baixe já o novo Aplicativo IECLB para smartphone!

2. 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

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

22/12/2021
2021
21/12/2021
21/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
19/12/2021
19/12/2021
19/12/2021
18/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021

Esperança no novo céu e nova terra - Isaías 65.17 - P. Fabrício Wagner - 22 de dezembro de
Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste
Feliz Aniversário! - Isaías 9.6 - P. Francisco Santos - 21 de dezembro de 2021
Árvore Genealógica - Mateus 1.1,16 - P. Tiago Sacht Ushino Jaske - 20 de dezembro de 2021
Deus veio em Jesus
Culto: 4° Domingo de Advento - Igreja da Paz - Paróquia Santo Amaro, São Paulo/SP Corações alegres e comprometidos com o Senhor
Gratidão... - Sl 103.1-2; 1 Ts 5.18 - P. Eldo Kruger - 18 de dezembro de 2021
Já vem perto o Natal - Mateus 1.23 - P. Alberi Neumann - 17 de dezembro de 2021
Confiemos em Deus...
Boletim Arco-íris - Dezembro de 2021 - Paróquia do ABCD, Santo André/SP

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.

