Sínodo

Catarinense
COMPARTILHANDO – 02/2019

Olá!
Saúdo a cada qual com o lema de março de 2019: “Dediquem-se completamente ao SENHOR e adorem somente a
ele” (1Samuel 7.3). Desejo que esteja tudo bem com você e seus familiares.
Compartilho mais algumas informações acerca daquilo que está acontecendo ou vai acontecer em nosso Sínodo Norte
Catarinense: atividades de departamentos, encontros, reuniões, visitas, chegadas, partidas, novidades.
1) Nova Pastora e novo Pastor em Massaranduba
A Paróquia de Massaranduba conta com um novo casal de ministros à frente de suas
atividades. O casal, Pastora Marlete Stein Giese e Pastor Ivário Giese, vem do Sínodo
Paranapanema, Paróquia de Curitiba-Norte. A instalação na função de Pastora e Pastor
ocorreu em 02 de fevereiro, na Igreja Martin Luther – Comunidade Massaranduba I.
2) Colégio Bom Jesus inaugura “Casa Alemã”
O ensino da língua alemã no Colégio Bom Jesus de Joinville recebeu um novo
espaço: a Casa Alemã. O local é uma casa adquirida pelo Colégio em que há
ampla área verde e espaços que oportunizam a vivência lúdica do idioma. A
inauguração ocorreu no dia 07 de fevereiro com a presença de diretores,
coordenadores, professores e comunidade escolar. Antigos moradores da casa
receberam homenagem especial. Atualmente, mais de mil alunos e alunas
frequentam as aulas de alemão no Colégio “Bonja”. O Pastor Sérgio Wruck
Klippel está à frente do Pastorado Escolar e Universitário do complexo
educacional Bom Jesus/IELUSC.
3) Oficina de Música
De 07 a 10 de fevereiro aconteceu mais uma Oficina de Música,
no Lar Vila Elsa, em São Bento do Sul, sob o tema
“Aprendizagem em Contexto Comunitário”. A assessoria foi
das musicistas Dra. Soraya Heinrich Eberle e Michele Guckert.
Os e as participantes agradeceram e expressaram a importância das
capacitações que lhes são oferecidas pelo Conselho Sinodal de
Música do Sínodo Norte Catarinense. Musicistas do Sínodo Norte
Catarinense, pessoas de perto e de longe, vindas de outros Sínodos,
igrejas e outros contextos, voltaram para casa renovados, cheios de
ânimo por tudo que puderam vivenciar e aprender.
4) 120 Anos da Comunidade Cristo Salvador
No dia 24 de fevereiro, a Comunidade Cristo Salvador, da Paróquia Barra do Rio Cerro,
celebrou 120 anos de existência. Durante o culto, foi lembrada a história de lideranças,
membros e pessoas anônimas que têm se dedicado à missão de Deus. “Muitas pessoas
com seus diferentes dons contribuíram para o crescimento e expansão dessa
Comunidade”. Parabéns a toda Comunidade!
Da Comunidade Cristo Salvador já vieram importantes lideranças para o Sínodo Norte
Catarinense, dentre as quais o ex-Presidente da Diretoria Sinodal, Sr. Elemer Kroeger e
a atual Vice-Secretária da Diretoria Sinodal, Srta. Guidinae Guilow.
Nesse culto de Ação de Graças, também foi instalada a nova coordenação sinodal da
LELUT – Legião Evangélica Luterana. O novo coordenador da LELUT, Sr. Horst
Berndt, também é dessa Comunidade.
5) Assembleia Sinodal 2019
Como o novo Estatuto do Sínodo Norte Catarinense ainda não está registrado, a Diretoria Sinodal definiu que a composição
da Assembleia Sinodal 2019 seguirá o que está definido no Estatuto “antigo”. A Assembleia Sinodal acontecerá nos dias 25
e 26 de maio na Paróquia Bom Jesus, Vila Nova, Joinville.

6) Seminário para Novos Pastores e Novas Pastoras Sinodais
Uma semana de capacitação e preparação para Pastores e Pastoras
Sinodais aconteceu de 18 a 23 de fevereiro, em Porto Alegre/RS. Além do
estudo sobre o significado da função, foram repassadas informações acerca
do correto fluxo de solicitações e encaminhamentos vindos de
comunidades, paróquias, ministros e ministras.
Uma manhã foi dedicada para conhecer as dependências da sede da Igreja:
salas de trabalho e todas as pessoas que ali atuam. A Presidência da Igreja
e toda equipe da Secretaria Geral também participaram do Seminário.
7) Conferência de Ministras e Ministros do Núcleo Jaraguá
Importante palestra marcou essa Conferência no dia 28 de fevereiro. O Pastor Rafael Coelho, da Paróquia Apóstolo
Pedro, de Jaraguá do Sul, sobre a “Igreja Multigeracional” que somos, numa realidade em que “Igreja é fundamental,
mas não essencial” para muitas pessoas.
Em sua abordagem, o Pastor Rafael mencionou cinco gerações que compõem nossas comunidades, cada qual com
suas características próprias: a) veteranos, nascidos entre 1922 e 1943 – orgulho pelo passado; b) baby boomers
(explosão de bebês), nascidos entre 1943 e 1960 – geração que se caracteriza pela fidelidade à empresa e à Igreja; c)
geração X, nascidos entre 1960 e 1980 – geração marcada por educação liberal, com menos filhos e filhas, primeiros
contatos com as novas tecnologias de informação; d) geração Y, nascidos entre 1980 e 1995 – dominam novas
tecnologias, fazem várias tarefas ao mesmo tempo, aceitam diversidade, buscam informação fácil e imediata; e)
geração Z, nascidos a partir de 1995, chamados de “nativos digitais”.
Para a Igreja é um grande desafio corresponder às diferentes gerações, mantendo a pura pregação do Evangelho.
8) Acampa, Congresso e Encontrões 2019
Centenas de jovens de nossas comunidades, além de
lideranças adultas, participaram de acampamentos,
retiros, congressos... nesses dias de carnaval. Os temas
foram: 39º Acampa, em Rodeio 12, “#ComVocação
servimos a Deus”; 40º Congresso de Jovens, em São
Bento do Sul, “Inspiramos, porque ele nos inspirou
primeiro”; Encontrão 2019, em Governador Celso
Ramos, “Recarregando – a energia que te transforma
em luz!”.
Março e Abril – atividades agendadas
✓ 06: Avaliação intermediária do Candidato ao Ministério Edir Spredemann, Paróquia da Paz, Joinville;
✓ 06: Celebração de 50 Anos da OASE Lídia, Estrada da Ilha, Joinville;
✓ 07: Participação na Aula Inaugural da Faculdade Luterana de Teologia, em São Bento do Sul;
✓ 08: Reunião do Conselho de Redação do Jornal O Caminho, na sede sinodal, em Joinville;
✓ 08: Assembleia da Casa de Retiros Rodeio 12, e instalação do novo coordenador, Pastor Alan Schultz, em Rodeio;
✓ 12: Conferência de Ministros e Ministras do Núcleo Contestado, em Rio Negro;
✓ 12: Reunião sobre a Parceria do Sínodo Norte Catarinense e o Distrito Augsburg-Schwaben;
✓ 13: Reunião da Diretoria Sinodal da OASE, em São Bento do Sul;
✓ 14: Avaliação intermediária do Candidato ao Ministério Hilquias Rossmann, Paróquia de Rio Bonito, Joinville;
✓ 16: Reunião da Diretoria do Conselho Sinodal;
✓ 16: Seminário – Técnicas de Narração de Histórias, em Porto União;
✓ 19 a 22: Reunião da Presidência da Igreja com Pastores e Pastoras Sinodais, em São Leopoldo;
✓ 20: Celebração de 50 Anos da OASE Judite, Vila Nova, Joinville;
✓ 20: Seminário Sinodal para Lideranças no Trabalho com a Pessoa Idosa, Instituição Bethesda, Joinville;
✓ 23: Seminário – Técnicas de Narração de Histórias, em Rio da Prata, Joinville (Comunidade Mulde);
✓ 23: Reunião da Diretoria do Instituto Luterano Campos Verdejantes;
✓ 26 a 27: Conferência Sinodal de Ministras e Ministros, em Rodeio;
✓ 27: Celebração de 50 Anos da OASE Gerhild, Paróquia São Mateus, Joinville;
✓ 30: Seminário Autismo – família e comunidade, em Campo Alegre;
✓ 02: Assembleia do Instituto Luterano de Obras Sociais, em Joinville;
✓ 05 a 07: Celebração dos 120 Anos da OASE no Brasil, em Blumenau;
✓ 07: Culto de despedida da Pastora Daiana Ernest Schwalbe, na Paróquia de Oxford, em São Bento do Sul.
Abraços e Bênçãos!
Joinville, 05 de março de 2019.
Pastor Sinodal Claudir Burmann

