Sínodo

Catarinense
COMPARTILHANDO – 03/2019

Olá!
Saudamos a cada qual com o lema de abril de 2019, onde Jesus diz: “Lembrem disto: eu estou com vocês todos os
dias, até o fim dos tempos” (Mateus 28.20). Desejamos que esteja tudo bem com você e seus familiares.
Compartilhamos 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. São
atividades compartilhadas entre Pastor Sinodal e Pastor Vice-Sinodal.
1) Novo Pastor em Joinville
A Paróquia Cristo Redentor de Joinville recebeu seu Ministro Pastor em 03 de março de 2019. O
Pastor Felipe Pinto Pereira naquele dia foi instalado. Já em fevereiro havia participado de um
Retiro Paroquial de Lideranças. Anteriormente, o Pastor Felipe atuava na Paróquia São João,
Sínodo Rio Paraná. Felipe é casado com Cátia Porath Pereira e são pai e mãe de Joaquim e João.
2) Assembleia da Casa de Retiros Rodeio 12
No dia 08 de março aconteceu a Assembleia Ordinária da Casa de Retiros Rodeio 12. Algumas paróquias do Sínodo
são associadas a essa Casa de Retiros. Na Assembleia foi eleita nova
Diretoria, assim constituída: Presidente – Pastor Dari Appel; Vice-Presidente
– Pastor Bernt Emmel; Tesoureiro – Waldomiro Roepke; Vice-Tesoureira –
Susana Karina Tribess Stricker; Secretário – Pastor Osmar Zizemer; ViceSecretário – Nereu Roepke; Conselho Fiscal – Elemer Kroeger, Nelson Becker,
Renilda Klabunde Tribess; suplentes: Rubens Olbrisch, Pastor Sigfrid Baade e
Pastor Norival Mueller. O Pastor Alan Schultz é o diretor geral.
3) Avaliações Intermediárias do Período Prático de Habilitação ao Ministério
Desde agosto de 2018, dois candidatos ao Ministério Ordenado na Igreja atuam no Sínodo Norte Catarinense: Hilquias
Rossmann, na Paróquia Rio Bonito-Joinville, e Edir Spredemann, na Paróquia da Paz-Joinville. Ao longo do mês de março
aconteceu a avaliação intermediária dos dois. Outra avaliação ocorrerá no segundo semestre. As comissões de avaliação são
integradas por lideranças comunitárias que dão seu parecer em relação aos candidatos ao Ministério Ordenado na Igreja.
4) Reunião do Conselho de Redação do Jornal O Caminho
Mensalmente acontece a reunião do Conselho de Redação do Jornal O Caminho. Em
março, essa reunião aconteceu na sede sinodal, em Joinville. Foi realizada uma avaliação
acerca do formato do jornal e suas abordagens. Um jornalista, assessor externo, trouxe
essa avaliação, comparando com as novas tendências de comunicação. Por isso, O
Caminho estará passando por algumas reformulações ao longo desse ano. A assinatura
coletiva anual custa cerca de R$ 22,00 para 11 edições.
5) Conferência de Ministras e Ministros do Núcleo Contestado
Ministras e ministros do Núcleo Contestado tiveram um encontro de estudo e diálogo em março. São momentos especiais
para conversar sobre a missão de Deus, através de nossa Igreja naquele contexto. Além disso, são ocasiões para
fortalecimento da comunhão entre ministras e ministros, tendo em vista a unidade eclesial.
6) Reunião da Diretoria Sinodal da OASE
Para realizar bem suas atividades, a Diretoria Sinodal da OASE também esteve reunida
em março. Além da Diretoria, as coordenadoras da OASE dos três Núcleos estiveram
presentes, junto com a Catequista Rosilene Schultz e o Pastor Odemir Simon. No dia
17 de abril, acontecerá a Assembleia Sinodal da OASE em Porto União e no Dia da
Ascensão, 30 de maio, acontecerá o Encontro Sinodal da OASE em Canoinhas.
7) Visita e diálogos com Ministros e Ministras
Dentre atividades importantes que têm acontecido, igualmente estão visitas e diálogos pastorais seja para ministros e
ministras em atividade como a eméritos. Para contatar diretamente o Pastor Sinodal, pode ser enviado e-mail para:
pastorsinodal@terra.com.br ou ligar para 47 3433 9225 ou pelo whats 47 99902 9680.

8) Jubileus de Grupos de Oase
Em março, três grupos de OASE celebraram Jubileu de Ouro – 50 Anos
de fundação: o Grupo Judite, da Paróquia Bom Jesus – Vila Nova,
Joinville; e os Grupos São Mateus e Gerhild, da Paróquia São Mateus,
Joinville. Foram momentos marcados por muita gratidão a Deus e por
pessoas que marcaram a história dos grupos, das mulheres e de muitas
pessoas alcançadas pelas ações das OASEs. Após os cultos de Ação de
Graça, a celebração continuou com a confraternização entre as pessoas
reunidas.
9) Conferência Sinodal de Ministras e Ministros
Ministras e ministros do Sínodo Norte Catarinense se reuniram para
primeira Conferência Ministerial de 2019. O tema foi: Revitalização: o
desafio da Igreja em constante Reforma. O Prof. Dr. Paulo Butzke foi o
assessor. Conforme a compreensão desenvolvida, “revitalização é dar
nova vitalidade, nova saúde”. É um desafio com que as comunidades
centenárias precisam se ocupar, como parte da dinâmica espiritual da
Igreja. Em seu tempo, Martim Lutero propôs a revitalização da Igreja com a redescoberta do Evangelho e a
centralidade de Cristo. A Conferência aconteceu nos dias 26 e 27 de março, no Centro de Eventos Rodeio 12.
10) Reunião da Presidência com Pastoras e Pastores Sinodais
De 19 a 22 de março aconteceu uma reunião entre a Presidência e Pastoras e Pastores Sinodais. Dentre os diversos
assuntos abordados, o destaque é para as Metas Missionárias 2019-2024, estabelecidas pelo Concílio da Igreja em 2018.
Essas Metas serão aprofundadas em nível de Sínodo durante a avaliação do PAMI Sinodal. Outra questão importante é a
caminhada conjunta como Igreja, tendo em vista a missão maior com que temos compromisso.
11) Seminários de Técnicas de Contação de Histórias
Em março, nos dias 16 e 23, aconteceram dois Seminários de preparação especialmente para Orientadoras e
Orientadores de Culto Infantil. No Núcleo Contestado o encontro foi na Paróquia Vale do Iguaçu-Porto União. No Núcleo
Joinville, o encontro foi na Paróquia Rio da Prata-Joinville. A assessoria foi da Professora Márcia Bach de Oliveira Lorentz
de Curitiba. Mais de 40 pessoas participaram.
12) Seminário de Diaconia – Autismo: família e comunidade
O Instituto Luterano Campos Verdejantes (ILCV), em parceria com o Sínodo
Norte Catarinense (SNC) e a Coordenação de Diaconia da Igreja Evangélica
de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), promoveu um Seminário sobre o
tema “Autismo: Família e Comunidade”. A Comunidade de Campo Alegre
acolheu esse Seminário. A assessoria foi da Professora Luciana Steffen.
Autismo é uma das temáticas que precisa de atenção, diante de grande
número de pessoas autistas nas famílias e comunidades.
13) 120 Anos da OASE
De 05 a 07 de abril, foram celebrados os 120 Anos da OASE. Quer dizer, em 1899 foi iniciado um trabalho diaconal por mulheres
luteranas presente na maior parte de nossas comunidades. Esse evento reuniu mulheres de todos os sínodos de nossa Igreja
num encontro marcado por intensa emoção. As mulheres do Sínodo Norte Catarinense também marcaram presença. Essa
grande celebração aconteceu em Blumenau, no Parque de Eventos da Oktoberfest e reuniu mais de 3.500 mulheres.
14) Envio da Pastora Daiana Ernest Schwalbe a uma nova Paróquia
No dia 07 de abril, a Pastora Daiana Ernest Schwalbe encerrou suas atividades na Paróquia de
Oxford, São Bento do Sul. A Pastora atuou nessa Paróquia em torno de sete anos, contando o
Período Prático de Habilitação ao Ministério. Durante o mês de abril, a Pastora Daiana
assumirá como uma das pastoras da Paróquia de Horizontina/RS. A exemplo de outras
paróquias da Igreja, a Paróquia de Horizontina optou por preencher seus dois campos
ministeriais com duas ministras – no caso, duas pastoras.
15) Assembleia Sinodal 2019
A Assembleia Sinodal acontecerá nos dias 25 e 26 de maio na Paróquia Bom Jesus, Vila Nova, Joinville. Paróquia e
comunidades podem definir seus representantes, conforme a mesma representação das Assembleias Sinodais anteriores.
Abraços e Bênçãos!
Joinville, 09 de abril de 2019.
Pastor Sinodal Claudir Burmann e Pastor Vice-Sinodal Cristiano Ritzmann

