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Atividades e Programação
1º domingo – 2º após Pentecostes
Dia 02 – Cultos em alemão, às 9h,
com Santa Ceia (celebrante P.
Matthias Tolsdorf / Paróquia Norte) e
Culto em português, às 10h30, com
o candidato a pastor em nossa
paróquia – P. Airton Hermann Loeve.
2º domingo – 3º após Pentecostes
- Dia da Igreja
Dia 09 – Estudo Bíblico, às 9h, Culto
em português, às 10h30 c/ o Sr.
Marcos Alves Carneiro da Silva, e
Culto Infantil.
3º domingo - 4º após Pentecostes
Dia 16 – Culto, em português, às
10h30, c/ Santa Ceia, com o
candidato a pastor em nossa
paróquia – P. Antonio Carlos Ribeiro.
4º domingo - 5º após Pentecostes
Dia 23 – Estudo Bíblico, às 9h, Culto
em português, às 10h30, com
bênção aos aniversariantes
(celebrante: P. Antonio Carlos
Ribeiro) e Culto Infantil.
5º domingo - 6º após Pentecostes
Dia 30 – Culto em português às
10h30 (celebrante: P. Antonio Carlos
Ribeiro).
Estudo Bíblico: 2º e 4º dom. do
mês, às 9h.
Culto Infantil: 2º e 4º dom. do mês,
às10h30.
Ensino Confirmatório: 4º sábado
às 14 h.
Amparo Feminino: 3ª feira às
14h45.
Coral Martin Luther: 3ª feira às
18h30.
Grupo de Encontro, Reflexão e Fé
(Seniorenkreis/ Grupo Senior) – na
quarta 4ª feira às 14h.
Montagsgruppe – Trabalhos
manuais e bazares de Páscoa e
Natal: 2ª feira, a partir das 13h.

Paróquia Martin Luther
25/06 - 186 anos de fé

Dádiva divina, luta pela vida e avanços
Mas Deus sempre mostra quem ele é
por meio das coisas boas que ele faz: é
ele quem manda as chuvas do céu e as
colheitas no tempo certo; é ele quem dá
também alimento para vocês e enche o
coração de vocês de alegria (Atos 14.17)

Estamos diante do relato da cura de um
homem, do impacto para a cidade de
Listra e para o avanço do cristianismo.
Um homem paraplégico desde a
infância ouve a mensagem de Paulo e é
arrancado de sua doença crônica.
Lucas, autor do livro de Atos, mostra
como essa sucessão de fatos começa
com a pregação de um cristão convicto
e habilidoso com as palavras que
encontrou eco num coração crente, que
ousou andar. O terceiro elemento é o
efeito da divulgação da cura.
Escrevendo sobre o fato anos depois,
Lucas pode narrar e interpretar,
atenuando defeitos e lendo o
sofrimento pelo seu reverso.
O objetivo é mostrar como o
cristianismo – mesmo vindo de uma
religião étnica, o judaísmo – angariou
respeito no mundo da época, despertou
a atenção dos gentios (não-judeus) e, e

se tornou plural. Esses fatos o
tornaram, desde o princípio, universal.
Associar uma fé que sempre tocou no
coração das pessoas a uma etnia seria
limitá-la, predestiná-la a um grupo
humano e não a ‘todo aquele que nele
crer’.
O autor do terceiro evangelho
percebeu nas comunidades paulinas o
conflito vivido pela comunidade
joanina, ao ser expulsa de Jerusalém.
A reação da multidão reflete o
ambiente de curandeirismo, por isso
Paulo e Barnabé rejeitam esse
messianismo – com o qual poderiam
lucrar, construir carreira e fazer
sucesso – (duvidem de carreiras
construídas desse modo), dizendo ‘não
somos Deuses, mas humanos’.
Barnabé é uma figura quase oculta,
exceto porque deixa às comunidades
cristãs um ensino fundamental: serem
filhos do equilíbrio, da temperança, do
bom senso. É o discípulo da sensatez.
Se o evangelho que anunciamos não é
voltado a um só grupo humano, então
corresponde à vocação universal da fé
cristã.
Pastor Antonio
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Palavra do Presidente

De vento em popa

Prezados membros e amigos da Martin Luther:
Meus votos de que a Paz do Senhor esteja com todos vocês.
Como vêem a nossa vida em comunidade segue firme sob as
bênçãos de Deus. São tantas as atividades regulares que nem
conseguimos retratá-las todas neste nosso Boletim. Tivemos a
alegria de receber crianças para batizar. Vemos mantido o
Culto Infantil, sustentado por abnegadas voluntárias. O mesmo
ocorre com o Grupo de Encontro, Reflexão e Fé, com o Grupo
de Eventos que realiza os Almoços "Fé e Compromisso", só
para citar alguns. O Pastor Antonio, como nosso pároco
interino, mantém regularidade nos atendimentos ao Amparo
Feminino e nos Cultos Dominicais, tendo desenvolvido grande
esforço para colocar em destaque a nossa paróquia na
Semana de Oração para a Unidade dos Cristãos.
Está em curso o processo de escolha do pastor ou pastora que
substituirá a Pa. Christine Drini. Estimamos que no mês de
julho será possível colocar o assunto para deliberação pela
Assembleia Geral da Paróquia, conforme prevê o nosso
Estatuto. As orações que fazemos para que Deus nos ilumine
neste momento, com certeza, serão respondidas.
Agradecemos aos que são assíduos às nossas atividades e,
ao mesmo tempo, convidamos a todos que venham participar
da vida em comunidade.
Carlos Roberto S. Caldeira, Vice-Presidente do Conselho
Paroquial

Prezados membros da nossa Comunidade:
2013 continua com o pé no acelerador. Já estamos quase na
metade do ano. Logo teremos a Copa das Confederações,
depois a visita do Papa, a chegada da Primavera e logo o
verão.
Assim como o ano, nossa Paróquia também está acelerada.
Cadeiras novas para o Salão de Festas, renovação em três
banheiros antigos e na Secretaria, troca do motor no órgão.
Além de novas mudanças, como a escolha do novo Pastor,
com alguns candidatos já definidos.
Tudo isto está acontecendo porque a Comunidade responde
aos apelos feitos para proporcionar os meios necessários a
estas atualizações, que se impunham há muito tempo.
Cada vez mais queremos trazer os que professam a nossa fé
para alguma atividade em nossa Igreja. Cada vez mais
precisamos das pessoas participando dos cultos dominicais,
sempre mais interessantes! Queremos cada vez mais ouvintes
para nossos Concertos de Órgão, que já acontecem por quase
10 anos, e por isso se tornaram os Concertos de Órgão com a
maior regularidade na cidade do Rio.
Oferecemos com variedade. São almoços, estudos bíblicos,
cultos infantis, grupo de encontro reflexão e fé, cultos em
alemão, brechós, concertos, além de muita amizade e carinho.
Precisamos de todos os membros de nossa Comunidade,
presentes e ausentes, para que ela possa crescer, ter ideias
novas e atualizar-se. Participem conosco em alguma atividade
e serão muito bem-vindos!
Rodolpho Georg, Tesoureiro

Grill rende homenagem a Luiz Gonzaga no Concerto
O músico luterano alemão Michael Grill fez belo e aplaudido
concerto na Paróquia Martin Luther no sábado, dia 25. Tocou
‘Asa Branca’, pelo centenário do compositor brasileiro.

Encontro com o Pastor Peter Weigand

Dicas de Saúde
A diretoria paroquial teve um encontro informal no dia 12/04
com o Pastor Peter Weigand, da Igreja Evangélica Luterana da
Baviera (Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern), em
viagem de férias com a esposa. Executivo do EineWelt,
Weigand ouviu relatos sobre o convênio, falou a respeito da
atuação pastoral do setor que coordena e informou que a
ELKB não mais enviará pastores para atuação no Brasil,
exceto em trabalhos de equipe liderados por pastores/as da
IECLB. As razões para esta decisão são que a Igreja brasileira
cresceu, tem estrutura nacional (formação teológica, editoras,
organização sinodal e articulações com igrejas-irmãs). Disse
ainda que o Brasil cresceu muito desde os anos 70, quando
atuou como pastor em Belo Horizonte, e hoje mostra diversos
avanços nas áreas econômica, social e política. Agradeceu
pelas possibilidades de trabalho dadas à Pastora Christine
Drini e os depoimentos a respeito de seu trabalho.
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Aniversariantes de maio
01
03
06
07
07
07
07
08
08
08
09
10
11
11
13
13
14
16
17
18
20
21
25
25
27
27
27
30
30
30
31

Margot Hoffmann
Hildegard Knoth
Thomas Schindhelm
Olga Drüsedau
Elizabeth Helga D. Naurath
Carolina H. Novellino
Ilka de Paula Menezes Fehnle
Edith Anna Katarina Richau
Luisa Schulze Bittar
Klaus-Gerhard Weber
Antonio M Affonso Neto
Raul Strattner
Erich Karl König
Inge Hasse
Ingeborg Laaf
Helena F. Strattner
Stefanie Merk
Kaete C. Dias Assis
Renate Mannshardt
Ricardo Drüsedau
Maria Elisa Mirow
Adalbert T. Endo
Rodolpho Georg Filho
Luisa Haase Krause Barretto
Manfredo Meng
Norma Strattner
Holdina Orisch
Valdomiro Dockhorn
Leda Maria de G e S Hellmuth
Maria Ingeborg Michahelles
Gerda I. Luisa Schulze

Livros que nutrem a fé
Nosso corpo precisa de alimento
diariamente. Ser e viver como pessoa
cristã também exige alimento! Um
coração orientado e movido pelo amor do
Pai precisa de nutrientes. No caso da
IECLB, cremos que esses nutrientes nos
são oferecidos por muitos meios em
muitos momentos. A mamãe grávida que
ora e cantarola sua fé, está nutrindo o
coração do seu bebê com o amor do Pai.
O papai que reconta ao seu fillho histórias
da caminha de Deus com seu povo, fala
do amor do Pai. No período do Ensino
Confirmatório, nossos filhos e nossas
filhas adolescentes recebem e guardam
nutrientes que serão determinantes para
sua cidadania responsável. E é assim em
cada estudo bíblico, com cada meditação
em grupo; é assim com o culto da
comunidade, com a leitura do
devocionário, etc.

Ricardo Lima Haase Krause
Gerda K Poppinga
Pablo Felipe L. Schocken
Henrique Schulze
Lilian Meyer
Erenilda B de Sales
José Bernardo Bichucher
Lusmarina Campos Garcia
Carla Romanó Staa
Elizabeth M de S Wolfgran
Liselotte Sachsse
Edmundo Abeldt
Everton Augustin
Soraya Augustin
Gisela Brücher Camara
Leon Hermann Stoltz
Vilma Blossey Ferreira
Kaete Charlotte Huhn
Maria Wolfring
Erika de Oliveira von Blücher
Christina Braun
Ingeborg Dreyer
Hanna Hapke Lima
Luiz Paulo Pousa de Moura
Carla Elizabeth W. Stoffel
Margot Luise Soehnchen
Monica Koppe Jensen
Ilga Lausch
Edith Leonie Platz
Renate Elizabeth Kuster
Karina Dumke Cury
Ana Paula D. Hinz

Um abraço carinhoso dos demais
membros da Paróquia Martin Luther aos
aniversariantes

ALC
Carta emitida pelo 4o Seminário da 5a
Semana Social Brasileira (SBB), reunido
em Brasília dias 20 a 22 de maio, pede a
refundação do Estado brasileiro através de
uma reforma política, da democracia
direta, de medidas de democratização do
Judiciário, de reforma urbana, agrária,
tributária e da regulamentação dos meios
de comunicação.

"Com indignação, vimos e refletimos como
o capital, em sua fase neoliberal e nesse
momento de crise mundial, através do
Estado brasileiro tem orquestrado uma
ofensiva violenta e cruel, atuando através
do Judiciário, Legislativo, Executivo e dos
meios de comunicação", manifesta a
carta.

Aniversariantes de junho
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Parem o ‘terrorismo de Estado’
contra os povos indígenas

Pois é desse pão necessário para a fé
que tratam os livros que apresentamos
nesta sessão de Luteranos em Contexto.
O critério: um conjunto de livros que
tratam de temas centrais da Teologia
evangélica luterana; livros com uma
linguagem mais acessível; livros que
abordam temas da Reforma, cujo Jubileu
dos 500 anos celebramos em 2017.
Livros que nutrem nossa fé e nos
ajudam a distinguir e a identificar os
pilares da Teologia luterana.
Nossa sugestão: que se divulgue esses
livros, se estimule a leitura, se aproveitem
trechos desses livros para a reflexão e o
estudo em grupos e em momentos de
devocional, se dialogue sobre temas
abordados e se parta desses livros para
falar do Jubileu da Reforma.
Por que não pensam num desafio bem
especial: que o Catecismo Maior passe a
ser um livro com lugar destacado na
nossa casa? Uma coisa é certa: ‘quem
entende os Dez Mandamentos bem e por
completo entende a Escritura inteira, de
modo que pode aconselhar, ajudar,
confortar, julgar e decidir em todas as
questões, tanto no plano espiritual quanto
no temporal, podendo ser juiz sobre
doutrinas, classes sociais e profissionais,
espíritos, na área do direito e do que mais
exista no mundo’ (Catecismo Maior).
P. Dr. Romeu Ruben Martini
Assessor Teológico da Presidência

Ela denuncia a criminalização que vem
ocorrendo sobre comunidades, povos e
movimentos sociais que lutam pelos seus
direitos. Aponta para propostas de
alteração da Constituição federal, como é
o caso da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 215, engendrada pela
bancada ruralista, que transfere do
Executivo para o Legislativo o poder de
demarcar e homologar terras indígenas,
quilombolas e áreas de proteção
ambiental.
"A ofensiva contra os povos e
comunidades tradicionais operacionalizada
em diversas frentes, com destaque para a
proposta de alteração da Constituição,
com falta de diálogo e recrudescimento de
ações contra os povos, se configura como
um verdadeiro terrorismo de Estado",
assinalam os participantes do encontro.
A carta denuncia, ainda, a liberação dos
transgênicos e o uso de agrotóxicos,
proibidos em outros países e que aqui
aumenta a incidência de doenças,
colocando em risco a saúde da população.
A remoção de milhares de famílias para
dar lugar às obras voltadas a grandes
eventos, como a Copa das Confederações
e a Copa do Mundo, foi apontada na Carta
como um "total desrespeito e violação aos
direitos humanos, principalmente aos
direitos das mulheres, da população de
rua e de vendedores ambulantes".
Igreja Martin Luther/ Junho 2013 3

Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos

Almoço Fé e Compromisso

O Pastor Antonio Carlos Ribeiro, da Paróquia Martin Luther,
participou da celebração de encerramento da Semana de
Oração pela Unidade dos Cristãos. A matéria com foto foi
publicada no Jornal Testemunho de Fé, da Arquidiocese do
Rio de Janeiro. Para ler clique em
http://www.bancadigital.com.br/otestemunhodefe/reader2/, vá
para p. 5, amplie e leia a matéria. Na foto, aparecem o arcebispo
do Rio de Janeiro, D. Orani Tempesta e os participantes. O
Pastor Antonio é o 3º da dir. para esq.

Novo organista do Coral Martin Luther

Dia 23 de junho, após o culto de aniversário da Paróquia,
venha participar de um evento gastronômico beneficente. Os
objetivos são proporcionar o convívio entre os membros de
nossa comunidade e manter serviços paroquiais. O convite
adquirido antecipadamente custará R$ 45,00 por pessoa
adulta e R$ 20,00 para crianças até12 anos. Adultos que os
adquirirem no dia pagarão R$50,00. As bebidas não estão
incluídas. O engajamento de todos é fundamental. Venha
participar! Compre antecipadamente o seu convite.

Zita e Rodolpho
Amor, companheirismo
e cumplicidade sempre
estiveram presentes em
suas vidas!
Os filhos Rodolpho,
Rodolpho,
Virgínia e Helena
convidam para a
benção de Bodas de
Diamante de seus pais
ZITA E RODOLPHO
a realizarrealizar-se às 10:30 h
do dia 16 de junho de
2013 na Paróquia
Martin Luther
O Conselho da
Paróquia une-se à
família para
celebrar os 60 anos
de vida conjugal de
Zita e Rodolpho,
desejando outros
tantos anos de
amor, alegria e
convivência

O organista Sérgio Presgrave se dispôs a acompanhar o Coral
Martin Luther nos cultos. Agradecemos este grande serviço.

Concerto de Órgão deste mês

O próximo recital de órgão na Paróquia Martin Luther será
apresentado pela organista Anne Schneider – que é de Porto
Alegre – no sábado, dia 22 de junho às 18h.

XVII Assembleia Sinodal

foi realizada nos dias 25 e 26 de maio de 2013 no Lar Luterano
Belém, Campinas/SP. O evento contou com 84 representantes
de Paróquias e Instituições. Elke Schulze representou nossa
Paróquia.

EXPEDIENTE
Informativo da Igreja Luterana Martin Luther
R. Carlos Sampaio, 251 – Centro – 20231-084 - Rio de Janeiro - RJ
Tel. (21) 2232-8548 / Fax. (21) 2509-6751
www.luteranos.com.br/centrorio
Fale conosco: centrorio@luteranos.com.br
Visite a página: www.facebook.com/ParoquiaMartinLutherIeclb
Jornalista responsável: Antonio Carlos Ribeiro
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Conselho Paroquial: Valdomiro Dockhorn, Carlos
Roberto dos Santos Caldeira, Rodolpho Georg, Helmar
Heins Neumeister, Marisa Mutz Heins e Arlindo Pereira.
Conselho Fiscal: Bodo Wanke e Werner Hebeda
(titulares), Marcos L. Mouren e Hannelore Weber
(suplentes)
Os artigos publicados são da responsabilidade de seus
autores.

