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Relatório acerca do XXXII Concílio da IECLB - 23-25 de outubro de 2020
No dia 23 de outubro, a IECLB deu início ao XXXII Concílio da Igreja, evento que acontece
bianualmente e conta com a participação do Conselho, Presidência e Secretaria Geral da
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, além de convidados.
O evento estava previsto para acontecer na cidade de Cacoal no estado da Rondônia,
Sínodo da Amazônia, para que fosse possível também, comemorar os cinquenta anos
de Presença luterana na Amazônia. Mas, como 2020 está sendo um ano de
distanciamento social, em função da Pandemia de Covid-19, o Concílio da IECLB
também ganhou nova dinâmica e, pela primeira vez, acontece de forma online.
Do Sínodo Norte Catarinense participaram os representantes Sr. Irineu Romeu
Brinkmann, Sr. Tônio Tromm, Sr. Marcio Marcos Manke, P. Sinodal Dr. Claudir
Burmann e a Pa. Marli Seibert Hellwig.
Abordando o tema, Viver o Batismo: Fortalecer a esperança, o XXXII Concílio da IECLB
mostra que estar esperançoso em um tempo de pandemia e desafios ambientais, sociais
e econômicos nos torna renovados, e fortalece as palavras do Evangelho de João 15.16,
que faz parte do Tema do Ano da IECLB: “Eu escolhi vocês para que deem fruto”.
Dar fruto e viver o batismo é também se reinventar como pessoas de fé e como
instituição. É olhar para os desafios e entender onde e como podemos mudar para
estarmos juntos, mesmo que distantes fisicamente e assim, a IECLB se orgulha de
estar pensando em sua trajetória e planejando novos desafios neste momento. Esta
é a prova que vivemos o nosso Batismo e estamos fortalecendo a esperança.
Como dinâmica, a IECLB utilizou plataforma online para receber mais de 100 pessoas que
acompanharam os relatórios do biênio do Conselho da Igreja, Presidência, Secretaria
Geral, Representantes da Ecumene e também, dos 18 sínodos que compõe a presença
da IECLB no Brasil. Sessões abertas foram transmitidas ao vivo, no YouTube, para que
membros da IECLB e comunidade pudessem acompanhar o Concílio em tempo real,
destacando e reforçando as Metas Missionárias da IECLB que ressaltam, além de outros
pontos, o compromisso em ser um igreja atraente e acolhedora, democrática e conectada.
Da mesma forma, os cultos de abertura e encerramento, tradicionais e marcantes dos
Concílios da IECLB, foram preparados, gravados e acompanhados à distância. Mais de
1,8 mil lares, simultaneamente, se conectaram ao YouTube da IECLB para celebrar em
conjunto, sinal de unidade e caminhada conjunta de uma Igreja cada vez mais conectada.
Do encerramento do Concílio, fica a mensagem de que, assim como o grão de feijão brota e se
transforma em planta que alimenta – não por nossa vontade, mas por milagre de Deus – também
nós somos transformados e transformadas por este Deus que nos acolhe e nos chama no
Batismo. E, por meio desse chamado, podemos semear e gerar bons frutos. Afinal, onde quer que
estejamos – seja em nossas casas, na vivência comunitária ou celebrando cultos online – somos
IECLB, somos Igreja do Senhor e sinais de esperança fortalecida e renovada neste mundo.
Delegados do Sínodo Norte Catarinense: Marcio Marcos Manke, Irineu Romeu
Brinkmann e Tônio Tromm

