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“Eis que faço novas todas as coisas.” Apocalipse 21.5. Essa palavra não é só o
lema de nossa Igreja para este ano, mas o clamor do mundo por uma transformação
na atual situação de desespero, medo, luto, doença, gerada pela pandemia que ainda
provoca terríveis dores em nosso mundo.
A 24ª Assembleia Sinodal do Sínodo Norte Catarinense novamente está acontecendo
na modalidade virtual, assim como tantas outras programações em nossas
comunidades e paróquias. O último ano foi desafiador! Uma Igreja com quase 200
anos de caminhada no Brasil, de repente, em um curto espaço de tempo, precisou se
reinventar, tornou-se híbrida.
Entretanto, Deus, de forma maravilhosa tem conduzido esse momento, possibilitandonos novas formas de comunicar o Evangelho, de se reunir e testemunhar,
especialmente em tempos tão difíceis.
Esse Deus que nos chama a “Viver o Batismo”, também nos capacita para o
testemunho. Assim tem sido em nossas comunidades e paróquias, assim também
será nessa 24ª Assembleia Sinodal do Sínodo Norte Catarinense.
É importante destacar que nesse tempo muitos “dons foram colocados a serviço”.
Ministras, ministros e lideranças não mediram esforços em buscar meios de manter a
comunidade viva. Tantas pessoas dedicando seu tempo em uma diversidade de
programações que por vezes nos surpreendem com os excelentes conteúdos e com
o alcance de pessoas para além dos muros da comunidade. A abrangência de muitas
comunidades ultrapassou limites geográficos. Pessoas de vários lugares e várias
denominações tem sido abençoadas.
O desafio será continuar sendo híbrida com o retorno das programações presenciais.
Certamente que a demanda das ministras e ministros vai aumentar
consideravelmente, por isso, vamos precisar de muito mais pessoas colocando seus
dons a serviço.
Partilho que nesse último ano, precisei retirar o apêndice em final de setembro, e
também como família fomos acometidos com o COVID19 no mês de dezembro. Sou
grato pelo apoio de colegas ministros e ministras e pelo Pastor Sinodal e pelo cuidado
da Paróquia de Rio Bonito.
A modalidade On-line, possibilitou minha participação em diversas conferências de
outros núcleos, em diversas reuniões em âmbito sinodal.
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Em 2020, tive como tarefa acompanhar o PPC Mateus Lichtblau, hoje Missionário na
Paróquia Litoral Norte. Também tenho feito mentoria de estudantes de teologia, um
programa de acompanhamento da Secretaria de Formação da IECLB.
Dediquei tempo a Pós-graduação em Revitalização, oferecida pela Faculdade
Luterana de Teologia, também na modalidade On-line e desde março deste ano estou
no Programa de Doutorado em Teologia pela PUCPR, com ênfase em Bíblia AT
através do projeto: “Deus numa economia corrupta: contribuições do Profeta Miqueias
para a construção de uma ética política e social”.
Destaco a oportunidade que tive de realizar a Investidura da Pa. Mayke Marlize Kegel
na Capelania do Centro Hospitalar Unimed e da Pa. Elke Doehl na Capelania do
Hospital Dona Helena (será realizada dia 26/05/2021). Também estive representando
o Sínodo em diversas reuniões e encontros virtuais.
Gratidão a Deus pelo cuidado para comigo e minha família, gratidão a minha família
pelo apoio, às pessoas, paróquias e comunidades, bem como conselhos e
departamentos que tem me acolhido; agradeço aos ministros e ministras colegas na
caminhada pelo apoio, gratidão ao Pastor Sinodal do Sínodo Norte Catarinense,
Pastor Dr. Claudir Burmann pela parceria, pelo cuidado e sabedoria na tarefa de
Pastor Sinodal. Gratidão especial à Paróquia de Rio Bonito onde exerço o ministério
pela oportunidade de partilhar meu tempo e colocar dons a serviço do Sínodo Norte
Catarinense.
Continua a ser uma alegria essa caminhada sinodal, junto com as comunidades,
paróquias, departamentos e conselhos, ao lado de ministras e ministros, auxiliando
nosso Pastor Sinodal, vivendo o batismo e colocando os dons a serviço da igreja que
fazemos parte para que ela sempre seja testemunha do Evangelho de Cristo Jesus
no mundo. Que Deus continue nos abençoando!
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