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MENSAGEM PASTORAL
SOBRE O QUE VOCÊS ESTÃO CONVERSANDO?
Em 2015 o Tema do Ano propõe que aprofundemos a questão da comunicação, que é
componente tão central para a vida comunitária quanto o é para a vida em sociedade.
O Tema é: “Igreja da Palavra - chamad@s para comunicar”, iluminando-o com o Lema,
baseado em Lucas 24.17: Então, Jesus perguntou: sobre o que vocês estão conversando
pelo caminho?
Frutos deste tema já estão surgindo em toda a IECLB. Destaco hoje o Boletim Informativo
Eletrônico do Sínodo Paranapanema que você está recebendo.
Desejo que acolham este boletim como uma forma de “aproximação” – Jesus se aproximou
deles (v.15), como uma atitude interessada de quem quer conversar, informar, perguntar
e, fundamentalmente, ouvir!
Quando Jesus pergunta aos dois caminhantes sobre o que estão conversando, Jesus
demonstra seriedade. Ou seja, quem está falando comigo me leva a sério, ouve e escuta
os meus problemas, as minhas preocupações. Esta comunicação edifica! Todos ganham.
O que você me diz? Vamos abraçar esta causa?
Autor: P.Presidente da IECLB, P.Nestor Friedrich

LEMA DO MÊS JUNHO
Gênesis 32.26 - Não te deixarei ir se me não abençoares.
07-junho: 2º DOMINGO APÓS PENTECOSTES - Cor Litúrgica: VERDE
Prédica: Gênesis 3.8-14
Salmo 130 * 2 Coríntios 4.13-5.1 * Marcos 3.20-35
OFERTAS: Local 14-junho: 3º DOMINGO APÓS PENTECOSTES - Cor Litúrgica: VERDE
Prédica: 2 Coríntios 5.6-10(11-13),14-17
Ezequiel 17.22-24 * Salmo 92.1-4,11-14 * Marcos 4.26-34
OFERTAS: Sinodal - encontro intersinodal de Liturgia a ser realizado nos dias 23 a 25 de
junho em Rodeio 12 - SC. Parceria dos Sinodos: Paranapanema, Norte Catarinense, e Vale
do Itajaí.

SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS 2015

SETOR SUL
Na noite de 19.05.2015, a Comunidade Bom
Pastor de Curitiba teve o privilégio de receber a
Celebração da Semana de Oração pela Unidade
Cristã. Várias Igrejas Cristãs de Curitiba foram
representadas por seus membros e ministr@s
religiosos. Sob o tema Renúncia: "a mulher então
abandonou o cântaro" (Jo. 4.28) refletimos e
oramos. Que o Bondoso Deus continue a nos
guiar por caminhos de Unidade!
Pastora Bianca Daiane Ucker Weber, Rua Pará,
723. Agua Verde, Curitiba/PR. (41) 96920109

CAMPANHA VAI E VEM 2015

O Sínodo Paranapanema participa deste desafio da IECLB
e motiva as Paróquias e Comunidades, em especial a
todos que acreditam nesta Igreja e na sua missão neste
país a participar dedicando suas ofertas.Em cada
Comunidade será disponibilizada uma caixinha ou mais
caixinhas para depositar ali suas oferta.
Cabe dizer ainda que o Sínodo Paranapanema receberá
recursos da Campanha Nacional para apoio aos Projetos
de Paranaguá e de Araucária.
Os recursos arrecadados podem ser enviados ao Sínodo durante toda a campanha e os
valores finais devem ser enviados impreterivelmente até o dia 16 de outubro de 2015.
A Coordenação Sinodal da Campanha se coloca à disposição para qualquer tipo de
esclarecimento, através do e-mail biaucker@yahoo.com.br ou pelos telefones (41)
33297181 e (41) 96920109 (TIM).
Atenciosamente,
Pa. Bianca Daiane Ücker Weber
Coordenadora Sinodal da Campanha Vai e Vem 2015
Mais Informações no Portal Luteranos

AGENDA SINODAL
02 - CENTRO - Conf. Ministerial - Telêmaco Borba
03 - SUL - Conf. Ministerial - Itaqui
08 - SUL - Confraternização dia do Pastor/a S.J.Pinhais/PR
09 a 11 NACIONAL - Curso para Mentores do PPHM Curitiba/PR
15 e 16 - NORTE - Conf. Ministerial - Maringá/PR
16 - SINODAL - Reunião Diretoria OASE - Curitiba/PR
17 - SINODAL - Seminário OASE (reaprender) - Curitiba/PR

OASE SINODAL
Nos dias 16 e 17 de junho a OASE do Sínodo tem duas
intensas atividades. A primeira dia 16 com a Diretoria e a
segunda atividade um Seminário. Para dia 16 a reunião
tem a seguinte agenda:
DIA 16-JUNHO
HORÁRIO DE INÍCIO PREVISTO: 20h


Meditação inicial



Leitura e Aprovação da ata da reunião anterior



Assuntos da Tesouraria



Avaliação do nosso orçamento



Avaliação das atividades de 2015



Semana Nacional da OASE



Assembleia (organização)



Palavra do Conselho Fiscal



Próximas Reuniões



Diversos



Meditação de encerramento

DIA 17-JUNHO: Seminário Reaprender.
HORÁRIO DE INÍCIO PREVISTO: 8h e término as 16h.
O tema do seminário é: “COMO SERVIR E SER FELIZ” tendo como palestrante a Pastora
Evelyne Regina Goebel, de Primavera do Leste, Mato Grosso, do Sinodo Mato Grosso.
LOCAL: nas dependências do Lar Luterano de Retiros, R. João Batista Chiarello, 340 – CIC Curitiba-PR

CURSO COMUNIDADES CRIATIVAS
Nos dias 27 e 28 de junho acontecerá o encontro denominado
Curso

Comunidades

Criativas.

O encontro é direcionado para orientadores do Culto Infantil.
Confirmando, grupos de jovens e quem mais das comunidades
tenha

interesse

poderão

participar.

O encontro Comunidades Criativas se desenvolverá em torno de
dois

temas

centrais:

Jogos

Teatrais

e

Artes

Plásticas.

Nos próximos dias os ministros e ministras da sua Comunidade receberão mais
informações.

Local: dependências da Casa Luterana de Retiros em Curitiba. Rua João Batista
Chiarello,340.
Mais informações: sinodo@sinodoparanapanema.com.br. Fone 41-3257-5571

COMUNIDADE EM DESTAQUE
Pastoral e
Comunidade da
Consolação
A Pastoral da Consolação foi
criada

há

11

Comunidade

anos

pela

Evangélica

Luterana de Curitiba - CELC
para atender famílias enlutadas e que não integravam nenhum a comunidade.
Surgiu com a motivação de seguir Isaías 35.3 e 4b: “Fortalecei as mãos frouxas e
formai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: Sede fortes,
não temais. Eis o nosso Deus.”
Em caso de solicitação de atendimentos pastoral oficia-se o sepultamento e acompanha-se
a família após realizar oração em memória em um dos cultos. A Pastoral da Consolação
também tem sob a sua responsabilidade visitar luteranos vindos de outras cidades e
estados para tratamentos de saúde em Curitiba, assim como ajuda na coordenação da
Capelania Ecumênica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Estado do
Paraná.
Com o passar dos anos surgiu parceria com a Casa de Apoio Ideal que é voltada para
acolher, hospedar e acompanhar enfermos e seus familiares que vem a Curitiba, na qual se
celebram cultos semanais.
A partir da Pastoral, surgiu, há 8 anos, a comunidade da Consolação que celebra cultos
todos os domingos no espaço da Capela do Cemitério Luterano de Curitiba. Além disto,
acontecem ensaios do grupo vocal Vozes da Consolação, Estudos Bíblicos, Grupo Oração,
Grupo de Apoio na Dor e no Luto, etc.
Os trabalhos são coordenados pela Pa. Vera Immich.
Para maiores informações 0xx41 9224-2383 ou pelo email veraodair@gmail.com
Endereço: Rua Ivo Leão, 205, Alto da Glória - CURITIBA/PR

A LITURGIA DOS NOSSOS CULTOS
O QUE É LITURGIA?
Atos 2.42-43a “E perseveravam na doutrina dos

apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas
orações, em cada alma havia temor...”
Para pensarmos em Liturgia é preciso pensar no
Culto. “Culto é o encontro da comunidade com
Deus”. Já a Liturgia é o modo como este encontro se
dá! Ou seja, é o conjunto de elementos e formas
através das quais se realiza o encontro com Deus na
comunidade.
Não podemos nos esquecer de que é Deus que nos serve em Culto, por isso a importância
da liturgia que busca compreender, envolver e fortalecer os laços de comunhão entre as
pessoas e Deus. É ela que fortalece a adoração (louvor), a oração, a comunhão da Palavra,
a intercessão e a benção. Liturgia são elementos usados para propiciar e intensificar nossa
relação com Deus, com o Sagrado!
Liturgia é a forma harmoniosa e estética do culto. É ferramenta para nossa intimidade e
comunhão com Deus e os irmãos e irmãs no culto. Ela não deve ser engessada ou rígida,
mas deve ser organizada e sensível à ação do Espírito Santo de Deus que dirige a igreja e
a comunhão cristã. A liturgia é uma forma de celebração e para tanto precisa ser moldada
a cada culto ou evento de cunho religioso. Todas as igrejas fazem sua liturgia. Porém nem
todas estudam a melhor forma de realizá-la. A liturgia deve ter um início, meio e fim,
seguindo uma lógica de acordo com a temática do culto que será realizado. Não podemos
esquecer que Liturgia é vida celebrativa de Deus com o Seu povo e do povo para com o
Seu Deus. “Tudo, porém, seja feito com decência e ordem”. (1ª Coríntios 14.40)
P. Leandro Luís da Silva (Com. Da Cruz de Curitiba PR)

JORNAL SINODAL
O JORNAL SINODAL está se integrando ao Jornal O CAMINHO. Ele passa a ser editado
desta forma conjunta com os Sínodo Norte Catarinense e Vale do Itajaí. Em breve teremos
o lançamento da primeira edição neste novo formato.
Neste sentido entendemos ser muito importante que cada Campo de Atividade Ministerial
possa contar com assinaturas deste periódico. Da mesma forma solicitamos que se ocupem
com a logística de distribuição para os membros.
A assinatura coletiva, com um mínimo de 15 exemplares, com 11 edições do jornal, custa
R$ 15,00 anualmente nos quais já estão inclusos os custos de correio. Lembramos que,
para 2015, o valor será proporcional as edições que ainda serão lançadas.
Solicitamos que seja enviado ao Sínodo Paranapanema as seguintes informações:


Número de assinaturas coletivas desejadas;



Endereço para receber os jornais;



Razão Social e CNPJ para que o Jornal O Caminho possa enviar fatura diretamente
a cada paróquia/comunidade.

Sinodo Paranapanema
Pastor Sinodal: P. Odair Airton Braun
Presidente do Conselho sinodal: Heinz Egon Löwen
Rua Cel. Temístocles de Souza Brasil, 282 / Jardim Social
Curitiba / PR - BRASIL
Fone / Fax: 041-3257-5571
Para mais informações e contato escreva para: sinodo@sinodoparanapanema.com.br
Site:
http://www.sinodoparanapanema.com.br
http://www.luteranos.com.br/sinodo/Paranapanema

