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Relatório da Coordenação Sinodal da Lelut - 2020
Saúdo a todos os participantes da 24ª Assembleia Sinodal Ordinária com o
Salmo 48.8 previsto para o sábado 29 /5: “Temos ouvido falar das coisas
que o Senhor Deus tem feito e agora vimos o que aconteceu na cidade do
nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele guardará a cidade em segurança
para sempre.”
Eventos realizados - A Coordenação participou e fez-se representar nos
seguintes eventos:
- 22/2/2020 - Reunião da Coordenação Sinodal da LELUT, realizada de forma
presencial, com a participação dos Presidentes e Tesoureiros de
Núcleos, realizada em Piçarras/SC.
- 07/3/2020 - Reunião da Direção da Coordenação Nacional LELUT, realizada
de forma presencial em Gramado/RS. O Coordenador Horst Berndt
é membro Titular do Conselho Fiscal da entidade nacional.
- 14/3/2020 - Reunião do Conselho Sinodal, na Paróquia Luz do Mundo
Estrada da Ilha - Joinville/SC, realizada de forma presencial.
- Sars-CoV-2 - COVID-19 - De acordo com a Lei 13979 de 06/2/2020, da
Presidência da República, com objetivo de dispor “... sobre as
medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavirus responsável pelo surto de 2019 ...”; de
acordo com o Decreto 525 de 23/3/2020, do Governo do Estado de
Santa Catarina, com objetivo de dispor “... sobre novas medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus ...” e de acordo com a Carta
IECLB 280034/20 de 17/3/2020, da Presidência da IECLB, na qual
orienta “... a suspensão imediata, e por tempo indeterminado, de
todas as atividades comunitárias que envolvem encontro presencial
de pessoas, sejam elas de qualquer idade ...”, a Coordenação
Sinodal da LELUT adotou e orientou os Núcleos para que não
realização de eventos presenciais, incentivando o uso de tecnologia
virtual para realização de encontros e reuniões.
- 27/6/2020 - 23ª Assembleia Sinodal Ordinária, realizada virtualmente.
- 30/7/2020 - Reunião da Coordenação Sinodal da LELUT, realizada virtualmente,
com a participação dos Presidentes e Tesoureiros de Núcleos.
- 05/11/2020 - Reunião presencial na sede do Sínodo, com Grupo de Trabalho,
dando início às atividades de preparação para a realização da XIII
Convenção Nacional da LELUT, prevista para os dias 25 e 26 de
setembro de 2021, tendo como anfitrião o Sínodo Norte Catarinense
e que seria realizada nas dependências da Comunidade Cristo
Salvador, em Jaraguá do Sul. A realização do evento foi suspenso
conforme deliberação da Assembleia Geral Ordinária da
Coordenação Nacional da Legião Evangélica Luterana, realizada
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em 07/3/2021, sendo transferida para o ano de 2023, a realizar-se
no mesmo local previsto para o evento em 2021.
- 20/11/2020 - Assembleia Geral Ordinária da Coordenação Sinodal da
LELUT, com eleição de nova Diretoria, assim eleita:
Coordenação:
- Coordenador: ...............Horst Berndt (Núcleo Cristo Salvador)
- Vice-Coordenador: .......Anderson Luther Olsen (Núcleo Bom Pastor)
- Secretário: ....................Nivaldo Klein (Núcleo da Paz)
- Vice-Secretário: ............Alfredo Hanemann Neto (Núcleo Cristo Salvador)
- Tesoureiro: ...................Paulo Henrique Klamt (Núcleo da Paz)
- Vice-Tesoureiro: ...........Lourival Utech (Núcleo Massaranduba)
- Assessor Espiritual: ......P. Elpídio Carlos Hellwig (Núcleo Cristo Salvador)
- Vice-Asses. Espiritual: ..P. Renato Endlich (Núcleo Apóstolo Tiago)
Conselho Fiscal:
- Titulares: ..................Sérgio Alfredo Hedler (Núcleo da Paz)
Edison Gnewuch (Núcleo Cristo Salvador)
Landivo Hammann (Núcleo São Bento do Sul)
- Suplentes: ...............Valdemar Nering (Núcleo Bom Pastor)
Ivo Lenito Schmit (Núcleo Apóstolo João)
Representante no Conselho Sinodal de Diaconia:
Paulo Henrique Klamt (Núcleo da Paz)
Eventos não concretizados - em vista da COVID-19, alguns eventos não foram
concretizados no decorrer de 2020:
- 20/8/2020 - Café Beneficente previsto para ter resultado em prol ILCV-Instituto
Luterano Campos Verdejantes, de Campo Alegre.
- 25/3/2020 - Visita ao núcleo em formação na Paróquia Rio Cerro II, em
Jaraguá do Sul.
Planos para o futuro:
- Esperançosos com a vacinação em andamento para prevenção da COVID-19, que
esta possa trazer um nível confiável de imunização à população em geral
e também aos membros dos Núcleos da LELUT, nos quais a grande
maioria está no grupo de risco - acima de 60 anos.
- Coordenação - Manter reuniões e encontros em formato virtual, enquanto a
vacinação não houver alcançado níveis aceitáveis de imunização da
população em geral, é o procedimento que será adotado pela
Coordenação Sinodal.
- Núcleos - Manter reuniões e encontros em formato virtual, é o que
recomendamos aos Núcleos para a realização dos encontros e reuniões.
- Aguardar o retorno de um “novo normal”, é o que nos resta, para que
tenhamos condições de realizar encontros e reuniões presenciais,
tão importantes para a confraternização e comunhão entre os
membros da LELUT, também importante para com os membros dos
demais grupos de atividades sinodais.
Graça e paz,
Horst Berndt - Coordenador Sinodal da LELUT

