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Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai
nele, nele radicados, e edificados, e confirmados na
fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de
graça. (Colossenses 2.6-7)

Uma fé enraizada no próprio Cristo

Atividades da Paróquia
Atividades Regulares
Cultos 1º domingo:
Dia 07 – Culto, em português, às 10h30min.
2º domingo:
Dia 14 – Estudo Bíblico, às 9h, em seguida Culto
com Batismos, em português, às 10h30min e Culto
Infantil, às 10h30min.
3º domingo:
Dia 21 – Culto, em português, às 10h30min, com
Santa Ceia.
4º domingo:
Dia 28 – Estudo Bíblico, às 9h, em seguida, às 10h30min,
Culto, em português, às 10h30min, com bênção aos
aniversariantes e Culto Infantil, às 10h30min.
Estudo Bíblico: Todo 2º e 4º domingo do mês, às 9h
Culto Infantil: Todo 2º e 4º domingo do mês, às
10h30min.
Amparo Feminino – Toda 3ª feira, às 14h45min
Coral Martin Luther: As 3ª-feiras, às 18h30min
Grupo
de
Encontro,
Reflexão
e
Fé:(Seniorenkreis/Grupo Senior) –
Próximo encontro: Na terceira, 4ª feira do mês, dia
17, de 14 às 16 h.
Concerto de Órgão – Dia 25 de maio, sábado, às
18 horas, com o organista alemão, Michael Grill.
Montagsgruppe – Trabalhos artísticos: Toda segundafeira, a partir das 13 horas.
Pastor - Antônio Carlos Ribeiro – Telefone 2232-8548
E-mail: antoniocarlosrib@gmail.com

Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus
como Senhor, vivam unidos com ele. Estejam
enraizados nele, construam a sua vida sobre
ele e se tornem mais fortes na fé, como foi
ensinado a vocês. E deem sempre graças a
Deus.(Colossenses 2.6-7)
O apóstolo Paulo é o grande pregador
do Evangelho, o maior teólogo do cristianismo
primitivo e o mais conhecido missionário da
tradição cristã. Seu trabalho é o de grande
intérprete da fé cristã no ambiente pagão – ainda
não alcançado com o anúncio da salvação em
Cristo – além de ser o primeiro a sistematizar a fé
e também o que mais utilizou as estradas
romanas para viajar para as terras sob o o
controle do Império Romano.
A Carta aos Colossenses é o nome pelo
qual
é
conhecida
a epístola que
o apóstolo escreveu e enviou aos cristãos da
comunidade cristã da cidade de Colossos, na Ásia
Menor. Esse texto foi escrito por volta do
ano 60 do nosso calendário, durante o tempo de
sua prisão em Roma.
A decisão de escrever foi tomada
quando ele foi informado sobre a situação
espiritual
daquela
comunidade
através
de Epafras, um discípulo daquela cidade que foi
fundador e dirigente daquela igreja, que o visitou
na prisão e pediu sua ajuda para lidar com a
relativização da fé cristã.

Nos primórdios da fé cristã, muitos
dos que se tornaram seus seguidores vieram das
mais diversas crenças e tradições religiosas.
Assim, traziam consigo as dúvidas existenciais
comuns a quem dá os primeiros passos na nova
fé, sofriam incertezas e perseguições por causa
das decisões cotidianas a partir dos novos
valores de vida.
Alguns também não sabiam como se
defender dos falsos mestres, que se
aproximavam desta novas comunidades. Sua
pregação era uma tentativa de combinar
elementos do paganismo e da filosofia secular
com as doutrinas cristãs. Na prática, essa
pregação induzia os recém-convertidos a
relativizarem as convicções da fé cristã.
O apóstolo Paulo nunca esteve na
cidade de Colossos, mas como um homem
muito culto, de formação religiosa farisaica e
que viajou por diversas regiões do mundo da
época, conhecia essa prática e por isso escreveu
a epístola, animando os colossenses a se
manterem firmes na fé em Cristo, como árvore
bem enraizada e por isso capaz de enfrentar
firmes vendavais. Assim seja também conosco.
Amém.
Pastor Antonio Carlos Ribeiro
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Palavra do Presidente/ Valdomiro Dockhorn
Compartilhando aspectos da sucessão Pastoral
Imagino que todos os que são membros
e amigos e, que acompanham os trabalhos da
Paróquia Martin Luther, já têm conhecimento do
fato de que estamos em processo de sucessão da
Pa. Christine Drini.
No período de vacância o P. Antônio
Carlos Ribeiro, incumbido pelo P. Sinodal do
Sínodo Sudeste, Guilherme Lieven, assumiu o
serviço pastoral, interinamente. Que Deus lhe dê
muito ânimo, forças e alegrias nessa missão entre
nós.
A escolha de um pastorado segue
normas estabelecidas pela IECLB – Igreja
Evangélica Luterana no Brasil.
Em nossa Assembléia Ordinária, em
17/03/2013, esclarecemos a sistemática do
processo que, resumidamente, compartilho neste
texto.
1. O Conselho Paroquial estabelece as
prioridades do serviço pastoral em
consonância com o Planejamento
Estratégico e aprova a forma, o
procedimento de escolha
em suas
diversas etapas;
2. O Conselho Paroquial apresenta
elementos do perfil do novo pastorado e
estabelece um tempo para receber as
candidaturas;

4.

5.

6.

O Conselho Paroquial envia o pedido de
vacância ao P. Sinodal, que faz o
encaminhamento para a Secretaria Geral
da IECLB, a qual dá formalidade ao
processo e divulga oficialmente a
referida vaga;
O Conselho Paroquial, em reunião
específica, analisa os currículos
recebidos no tempo determinado e, num
primeiro
momento,
escolhe
os
candidatos de acordo com o perfil
divulgado. Os currículos escolhidos são
encaminhados ao P. Sinodal e à IECLB
para trâmites internos de acordo com a
regulamentação de obreiros da Igreja.
Os nomes dos candidatos retornam ao
Conselho Paroquial, o qual agenda uma
entrevista e a oficialização de um culto
dominical com os candidatos de
interesse, um de cada vez;
O processo encerra com uma
Assembléia Extraordinária, na qual o
Conselho Paroquial apresenta o seu
parecer final.

A Assembléia da Paróquia, por seus
membros regulares, vota e, assim,
define o nome do(a) novo(a) pastor(a).
O processo, a princípio, se encerra no
mês de junho de 2013.
As etapas 1, 2 e 3 já foram cumpridas. No
momento estamos aguardando a formalização das
candidaturas, cujo prazo se encerrará no dia 15 de
abril, próximo.
Pedimos a Deus, em orações, que abençoe a
todos que estão direta ou indiretamente nesse
processo tão importante para a continuidade dos
trabalhos da Paróquia Martin Luther.
Valdomiro Dockhorn
Presidente

Tesouraria/ Rodolpho Georg
Prezados paroquianos da Martin Luther:
Estamos em 2013 e vamos enfrentar em
conjunto as tarefas necessárias para elevar e
melhorar cada vez mais nossa querida Paróquia
Martin Luther.
Em 2012 acabamos bem, com varias
obras realizadas e pagas, além das contas em dia.
Terminamos de pagar o carro da Paróquia, que
agora é nosso patrimônio, construímos dois novos
banheiros na parte externa da casa pastoral, que
estão à disposição dos usuários, instalamos um
aparelho novo de ar condicionado no dormitório
da pastora, compramos um novo motor importado
da Alemanha para o órgão, instalamos som no
átrio de entrada da igreja, aumentamos o deposito
de materiais para o Brechó.
A soma destas inovações chegou a R$
40.000,00 e só foi possível com a colaboração da
Comunidade. Foram doações recebidas das mais
diversas origens e as obras estão lá para beneficio
da Paróquia.
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A Igreja não recebe ajuda externa e
não tem renda própria para manter-se e
progredir. Por isto precisa da ajuda financeira
dos seus membros, cujo apoio não está
faltando. Além da Montagsgruppe,empresas
amigas e pessoas físicas tem colaborado
decisivamente para conseguirmos nossos
intentos.
Este ano, pretendemos realizar duas
importantes obras, a saber:
-Reformular a parte térrea da Casa
Paroquial, tornando-a mais aproveitável, e
para esta obra já temos parte importante do
dinheiro, mas não todo.
-Instalação do novo motor do órgão,
desmontagem do mesmo, limpeza dos quase
900 tubos e posterior harmonização do
mesmo.

Além destas obras grandes, sempre
temos outras menores, como revisar os belíssimos
vitrais, renovar cabeamento telefônico e da
internet para melhorar o desempenho dos
equipamentos e troca de cadeiras no salão
comunitário. Provavelmente alguma adaptação
para a residência do novo Pastor, também será
necessária.
Os desafios para 2013 são estes e outros
que certamente virão, e sabemos que poderemos
contar com todos vocês, aumentando suas
contribuições mensais, doando coisas para o
Brechó, comparecendo aos nossos almoços,
apoiando-nos
financeiramente,
mas
principalmente e enfaticamente comparecendo aos
Cultos dominicais, louvando a DEUS e pedindo
suas GRAÇAS para nossa Comunidade.
Rodolpho Georg
Tesoureiro

Agência Latino-Americana e Caribenha de Comunicação (ALC)

Luteranos no mundo/Fonte: Agência Latino-Americana e Caribenha de Comunicação (ALC)

Líderes luteranos convidam Francisco I para comemorações
dos 500 anos da Reforma protestante.
O presidente da Federação Luterana Mundial, bispo
Munib A. Younan, entregou ao papa Francisco I, na quarta-feira,
20, no Vaticano, uma cruz pintada em El Salvador, com o desejo
que de que ela o inspire no novo ministério. Younan esteve
acompanhado do secretário geral do organismo ecumênico,
pastor Martin Junge.

Aniversariantes de abril
01
03
03
04
05
07
07
09
09
15
16
16
17
17
17
18
19
21
24
25
25
25
27
28

Karl Georg Weber
Erika Meiswinkel
Tânia R. Salles Kehl
Diego Martinez
Vinicius Dias dos Reis
Luiz Maurício T. Crespo Jr.
Bruno Hellmuth
Ursula Doerzapff
Margarida W. Lehmann
Flavia Gabriella Dyckerhoff
Leonardo Foger
Davi Willi Medina Orisch
Isaac Rafael Wegner
Brenno de S Wolfgran
Marcos Linhares Mouren
Ingrid Schulze Bittar
Martha Frohmüller Strattner
Mauro Sorge
Erick Abeldt
Leonor Amélia M. B. C. Reetz
Regina A. Weck
Alba Lopes Schenk
Lucas Nolte
Dorothea Moeller

“Que essa cruz sirva como incentivo para que ofereça
suas experiências pastorais da Argentina como um presente nesse
novo serviço para o qual foi chamado. Oramos para que suas
contribuições se convertam numa bênção para a igreja”, disse
Younan.
Junge, natural do Chile, alcançou ao papa publicação da
FLM sobre a dívida externa. “Como argentino, sabe qual é a
dívida externa, em muitos aspectos ilegal e ilegítima, e quais
consequências ela traz aos seres humanos”, afirmou o pastor.
O secretário geral reafirmou o compromisso da
Comunhão Luterana com o diálogo ecumênico que, no caso com
a Igreja Católica, já tem mais de cinco décadas. “Uma igreja não
pode ser por si própria. Ela requer laços fortes de relações e
intercâmbio mútuo e edificante. Os diálogos ecumênicos são uma
expressão importante do que é ser igreja na sociedade de hoje”,
assinalou.
Os líderes luteranos reiteraram o convite a Francisco I
para que participe, em 2017, das comemorações dos 500 anos da
Reforma protestante.

Importante:
O Coral Martin Luther precisa de pessoas para dar
continuidade ao seu trabalho, de maneira muito
especial, necessita de tenores e baixos. Se você tiver
vontade de participar do nosso conjunto, compareça a
um dos ensaios realizados nas terças-feiras, às 18:30h
e fale com o regente Eugênio Gall.

Batizados
14.04.2013
Pedro Caldeira Antunes,
filho de Leandro Montenegro Antunes e Anna
Paula Blümel Caldeira.
Beatriz Sachsse Bueno,
filha de Julio Cesar Bueno Filho e Juliane Sachsse
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Informes da JE/IECLB

Informações sobre o 3º Encontro da Juventude
Evangélica do Sínodo Sudeste:
Quer conhecer o lugar onde vai acontecer o 3º
Encontro Sinodal de Jovens?
Se você quiser, já pode dar uma olhada
(virtualmente) no local que vai abrigar o 3º Encontro
Sinodal de Jovens. A Casa de Retiro Seminário da
Floresta será o espaço para a gente exercitar a comunhão
e o aprendizado com nosso Deus e com nossos irmãos e
nossas irmãs.

Ah, e você já pode anotar o endereço e ir
preparando as malas, porque, daqui a pouquinho, já é
hora de fazer inscrição e seguir viagem!
Casa de Retiro Seminário da Floresta
Rod Br 267, Km 85,7
Bairro: Floresta
Juiz de Fora - MG
http://seminariodafloresta.com.br
Que Deus abençoe você!

Do Núcleo do Rio de Janeiro,
está programado entre os dias
28 e 30 de junho o passeio em
Petrópolis.
Local: CELAR – Araras,
Petrópolis.
Durante este passeio acontecerá
o evento anual da Bauernfest e
os contatos para o evento
poderão ser feitos com o Guido,
da nossa paróquia, pelo
número: (21) 9983-0905.

EXPEDIENTE
Informativo da Igreja Luterana Martin Luther
Rua Carlos Sampaio, 251 – Centro – Rio de Janeiro
CEP. 20231-084
Tel. (21) 2232-8548/ Fax. (21) 2509-6751
www.luteranos.com.br/centrorio
centrorio@luteranos.com.br
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