BOLETIM INFORMATIVO DA IGREJA LUTERANA MARTIN LUTHER N 29/ DEZEMBRO 2012
Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a
glória do Senhor nasce sobre ti. (Isaías 60.1)

Atividades da Paróquia
Horário dos Cultos:
Cultos em português – Todos os domingos, às
10h30min
Cultos em alemão – 1º e 3º domingo – às 9 horas
Cultos com Santa Ceia – 3º domingo
Bênção dos Aniversariantes – último domingo do
mês
Cultos Família – 5º domingo do mês, com almoço
comunitário
Culto Infantil – veja abaixo.
Estudo Bíblico – Todo 2º e 4º domingo, às 9 horas
Ensino Confirmatório – Sábado, dia 01 de
dezembro, das 10 h às 15 horas
Aconselhamento Pastoral: Pa. Christine Drini
Tel.: 2232-8548 – e-mail: christine.drini@t-online.de
Coral Martin Luther:
Ensaios nas terças-feiras, das 19h às 20h45min
Montagsgruppe – Trabalhos Artísticos:
Toda 2ª feira, a partir das 13 horas
Estudo Bíblico no Amparo Feminino – Toda
quinta-feira, às 10h15min

Programação de Natal

Celebre
conosco
esta data
especial!
Confira a nossa programação completa. Pág. 3.

Almoço fé e compromisso
Conheça e leia mais sobre esta importante
programação nos Eventos especiais da
Martin Luther. Pág. 3.

Leia a nota sobre o boletim na página 4.

Levantai o rosto erguei a cabeça porque a
salvação de vocês está próxima! (Lucas 21:28)

O que Linus está ensinando para
Lucy? Na verdade, nem precisa ensinar. Todo
mundo conhece esses momentos quando
andamos de cabeça baixa, quando nós nos
sentimos rebaixados, rejeitados, excluídos.
Momentos para andar cabisbaixo, todos nós
temos na vida: quando alguém nos agride –
seja na família ou no trabalho ou no tempo de
lazer. Quando não passamos na prova, não
conseguimos o trabalho que queríamos, o
nosso projeto de família não dá certo, a
realização dos nossos sonhos se torna
impossível.
Pior quando se torna uma atitude
constante, andarmos de cabeça baixa todos os
dias. Isto é, quando a gente entra em depressão
– o que acontece cada vez mais na nossa
sociedade. Já as crianças nas nossas escolas
sofrem de bullying e exclusão.
E – acredite se quiser – tem gente
que já se acostumou tanto em andar de cabeça
baixa que curte essa posição e goza da sua
depressão, alimenta o seu complexo. É mais
fácil de adotar a posição de vítima do que lutar
para uma mudança e para o seu
reconhecimento. A posição da cabeça baixa dá
uma visão muito limitada das coisas: “só vejo o
que está no chão, o que ainda mais me abaixa.”

Como contraste
desse cenário chega à
mensagem
da
Bíblia:
“Levantai o rosto e erguei a
cabeça porque a salvação de
vocês está próxima!”
Estamos na época
de advento. Olhamos para o
Natal, a vinda do nosso
Salvador. Nele se manifesta
todo o amor de Deus para
com os homens, para
conosco. Ele nos ama
incondicionalmente.
Ele
nos aceita como somos.
Para ele não somos uma
pessoa entre os 7 bilhões de
homens na terra, um entre
outros. Para ele somos
importantíssimos,
muito
queridos.
A confiança nele faz-nos erguer a
cabeça. Nós não precisamos mais nos sentir
rebaixados e excluídos, sem importância e sem
valor. Podemos andar de cabeça erguida,
caminhar alegres e confiantes. A fé Nele pode
também abrir e ampliar o nosso olhar, faz-nos
ter um novo olhar às coisas ao redor. Ele nos dá
uma outra visão do mundo: uma visão de que o
mundo é a criação de Deus e que todas as coisas
são mistérios. Ele nos dá uma outra visão das
pessoas também: uma visão de amor que nos faz
enxergar em todo ser humano um ser amável
apesar dos defeitos dele.
Quando me sinto amado, quando o
minha autoestima fica legal, vou fazer a minha
vida de cabeça erguida, sem complexos. Vou ter
os meus defeitos, sim. Vou reconhecé-los e
trabalhar em cima disso e tocar em frente. Mas
não vou mais ter a minha cabeça abaixada. Até
porque eu estou indo ao encontro do Salvador
que é para vir.
Um advento abençoado!
A sua pastora Christine Drini
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Palavra do Presidente/Valdomiro Dockhorn
AGRADECER E PEDIR
Duas palavras que podem resumir a
dimensão humana em sua realidade.
Agradecer
porque
temos
a
consciência de nossa natureza de dependência
para poder respirar, sorrir, chorar, trabalhar,
sonhar e se alegrar, entre tantas outras
experiências que vivemos.
Agradecer, em primeiro lugar a
Deus, pela saúde restabelecida da minha
esposa Noemia e a minha própria. Pelas
orações e pela calorosa manifestação de
fraternidade cristã que experimentamos por
muitos gestos, palavras e abraços de irmãs e
irmãos na fé.
Agradecer por poder testemunhar o
poder da oração.

Agradecer
pela
significativa
caminhada de nossa Paróquia Martin Luther,
sob a liderança da Pastora Christine Drini, do
Conselho Paroquial e de membros atuantes na
fé, na esperança e na ação de prática cristã. Pela
presença da Paróquia no cenário maior do
Sínodo Sudeste, CONIC e da Rio + 20.
Agradecer porque avançamos em
alguns aspectos importantes do nosso
planejamento estratégico; na missão da
pregação do Evangelho; do Estudo Bíblico; do
trabalho fundamental com as crianças; do
envolvimento perseverante da Montagsgruppe;
do testemunho vivo do Grupo de Reflexão e Fé;
do Coral da PML que se mostra capaz da
própria superação como ação que vai, por
vezes, muito além de nossas forças; da série de
concertos como presença cultural relevante em
nossa cidade; do engajamento de muitos
doadores para a viabilização do Brechó; da
iniciativa “Almoço Fé e Compromisso”, entre
outras ações.

Pedir pelo nascimento de Jesus
Cristo no coração e na mente de cada ser
humano.
Pedir pelo amor de Deus para que
o Natal aconteça no nosso dia-a-dia, na
solidariedade, no perdão, no servir ao
próximo.
Pedir compreensão e coragem
para todos os membros e amigos da
Paróquia Martin Luther para avançarmos
nos nossos objetivos e desafios.
Novos tempos se aproximam,
com novas demandas e Deus conduz a
todos e a tudo por Seu imenso amor.
Valdomiro Dockhorn
Presidente

Balanço financeiro parcial de 2012/ Rodolpho Georg - Tesoureiro
Começamos este ano, com nuvens pretas
sobre as nossas finanças.
Havia o compromisso de pagarmos 8
prestações do carro adquirido pela Paróquia,
para as quais recebemos substancial quantia de
doação, mas não o total. Terminamos de pagar
o carro em Agosto, com desembolsos acima de
R$ 20.000,00.
Havia também o compromisso de
apoiar a “Missão de N. Iguaçu”, que, porém,
não vinha apresentando os resultados
esperados.
Este
compromisso
foi
provisoriamente descontinuado em Abril deste
ano, com pagamentos acima de R$ 7.000,00.
Havia também o Boletim impresso
bimestral, muito lindo, que informava para a
Comunidade os acontecimentos ocorridos e
algumas programações futuras. Também ele
foi descontinuado recentemente, custou
também acima de 7.000,00, considerado
excessivo diante da atual situação financeira
da paróquia.
Na soma destes 3 compromissos, lá
se foram mais de R$ 35.000,00.
Por estarmos com o Caixa muito
baixo, não conseguimos honrar nossos
compromissos junto ao Sínodo num valor
médio de R$ 1.500,00 mensais.
Como aspecto relevante, destacamos
que, embora não tenha deixado de haver
variações salariais, de impostos e taxas, de
bens e serviços em geral, entre outros custos
que afetam a todos, a arrecadação da paróquia,
há vários anos, vinha sendo praticamente a
mesma, não se refletindo nela sequer as
variações reconhecidas como da inflação.
As nuvens mudaram de tom e o céu
começou a se abrir para as nossas finanças.
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Sem os compromissos acima
referidos, por determinação do Conselho da
Paróquia e total apoio da Pastora, foram feitos
pedidos para atualização de contribuições
mensais, de coletas dominicais mais
generosas, doações para o Brechó,
arrecadação pós Concertos e doações em
dinheiro, além de outras atitudes.
Os paroquianos colaboraram e
responderam aos apelos.
Agora já estamos pagando os
valores atrasados do Sínodo, acrescido dos
nossos compromissos mensais.
As contribuições mensais, diante
dos apelos feitos, aumentaram um pouco; as
coletas nem tanto, mas as doações para o
Brechó permitiram arrecadar mais de R$
3.000,00 em um deles e quase R$ 4.000,00 em
outro. Isto foi ótimo!
A Paróquia também voltou a
realizar almoços pagos, que denominou
"Almoço Fé e Compromisso". O primeiro foi
muito bom, com membros pagando os
ingredientes e a "turma do Helmar" metendo a
mão nas panelas. A receita foi de 2.000,00 e
poucos reais.
A Pastora sugeriu e, após Concertos,
passamos a pedir um donativo dos que
estiveram presentes. Os valores arrecadados
praticamente estão cobrindo os custos.
Houve também doações em
dinheiro, que junto com as atitudes acima,
equilibraram nossas finanças.
As nuvens ficaram brancas e o Sol
reapareceu
Mesmo com as dificuldades acima
narradas, foram efetuados melhoramentos na
Igreja.

A
Montagsgruppe
se
responsabilizou pelo custo das obras nos
banheiros do Salão Paroquial e também
reformou os banheiros que se situam nos
fundos do prédio, que agora já podem voltar
a ser usados. O auxilio da Elke foi
fundamental
Knut Meiswinkel está ampliando o
container que abriga as peças doadas que
serão vendidas nos Brechós.
Ainda com a generosidade dos
Meiswinkel, tempos atrás, foi aberta uma
conta para conservação do nosso órgão de
tubos, o que permitiu a aquisição de um
motor novo para o mesmo, que em breve
será
instalado
pelos
organeiros
especializados.
Nosso
paroquiano,
Umberto
Caldarazzo, instalou duas caixas de som na
entrada da Igreja, e agora poderemos acolher
os fiéis com música que poderá mesmo ser
estendida para fora da Igreja.
Em breve faremos uma renovação
no piso da Secretaria e na sala multiuso, pois
o mesmo “levantou”, após 5 anos de uso,
para surpresa nossa.
O Boletim voltará a ser editado e
enviado, sob forma eletrônica, comandado
pelo Marcos Mouren. Quem desejar recebêlo de forma impressa poderá solicitar a nossa
secretária e assim o receberá em casa,
mediante pagamento de uma pequena
quantia para cobrir as cópias e o porte do
Correio.
Agradeço a todos que nos
auxiliaram nesta difícil conjuntura e peço
que continuem colaborando para a
manutenção da presença Luterana no Centro
da Cidade do Rio de Janeiro.

Eventos especiais na Martin Luther
Dois eventos importantes da nossa comunidade se
aproximam e precisam ser lembrados:
Durante o período de Advento, Natal e Ano Novo
teremos diversas programações para as crianças que
vierem nos cultos infantis que antecedem o Natal, bem
como a participação delas no culto do dia 24 de
dezembro, às 15h.
Chamamos a todos para também participarem dos
cultos. Nesta época meditativa sobre a vinda de Jesus
Cristo, além de louvarmos a Deus, temos a oportunidade
de refletir sobre a importância da vinda do Nosso Senhor
e Salvador, centro e razão de nossa fé, durante todo o
mês de dezembro, principalmente nos nossos cultos de
véspera de Natal.
Já no dia 16, após o culto teremos nosso segundo
almoço fé e compromisso, que como vocês sabem tem a
finalidade de proporcionar o congraçamento de pessoas e
contribuir para a melhoria das finanças da Paróquia.
Teremos, também, sorteios de brindes e da rifa de uma
cafeteira.
O engajamento de todos é fundamental, participe!
Compre antecipadamente o seu convite.
Aproveite essas oportunidades e traga também
visitantes para as atividades que estamos realizando. O
nosso objetivo além de divulgar os eventos também é o
de abrir as portas da igreja com o objetivo de que mais
pessoas conheçam a mensagem de Jesus Cristo e que
possamos ver a família da Martin Luther crescendo e
tornando-se uma igreja dinâmica e representativa no Rio
de Janeiro.
Além dos nossos dois grandes eventos, ainda não
podemos esquecer-nos de divulgar o sábado, dia 8, das
9h às 15h, quando realizaremos mais uma edição do
nosso brechó. Agradecemos a todos que participam com
as doações e aproveitamos a oportunidade para
convidarmos a fazer parte da equipe que nos ajuda na
sua realização.
Continue a colaborar. Sua doação e voluntariado são
muito importantes para o sustento da nossa comunidade.
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Aniversariantes
IECLB – Tema do ano 2013
O Tema e o Lema do Ano buscam trazer para
a reflexão da Igreja e ação das Comunidades e dos seus
membros um assunto relevante, o colocando como alvo
de estudos a partir da fé cristã e, com o uso de recursos
gráficos, como arte, textos, materiais de divulgação e
cadernos com estudos, indicando atitudes que podem
transformar uma realidade. Ao escolher anualmente um
Tema, iluminado por um Lema, para toda a Igreja, a
comunhão e a unidade são amplamente fortalecidas. Em
2013, IECLB destaca a Comunidade como espaço no
qual acontece o amor fraterno, instância que irradia e
torna-se instrumento nas mãos de Deus no contexto em
que está inserida. Para estimular esta reflexão, o Tema
do Ano será: Ser, Participar, Testemunhar - Eu vivo
comunidade, apoiado pelo Lema bíblico Eu sou o seu
Deus. Eu lhes dou forças, ajudo e protejo com a minha
forte mão (Isaías 41.10).
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Dezembro – 2012:
Ruth Marcelino
Maria Luiza John Möller
Ursula Helmar
Cyntia Jochmann Martinez
Érika E Lehmann Ferrão
Rodolfo S. Doerzapff
Helmut Minner
Adelheid Mason
Heinz Strattner
Gabriele Cândida Weiss
Janete Thereza Hey
Christa Luise Campagnani
Victória Hapke do Nascimento
Knut Meiswinkel
Regina Helena Streb
Paulo Vasconcellos
Friedl B. Weber
Roque O Gomes Neto
Iracélia da Silva
Christine Drini

Fonte: www.luteranos.com.br

Batizado
Caro leitor,
Estamos reformando o nosso boletim! Por isso, você está recebendo esta
edição por e-mail. O professor de arte, Marcos Mouren, membro da nossa
paróquia, está nos ajudando com a diagramação e coordenação das edições. A
partir de agora chegará até você dessa forma – porque é mais rápido, mais
eficiente e ajuda baixar os custos. A opinião de vocês é muito importante. Por
favor, nos deem retorno, informando se gostaram ou não da nossa nova forma
e do conteúdo! Sugestões são sempre bem-vindas! E se você conhece alguém
que gostaria de receber o boletim e não recebe ou, como membro, ainda não
recebeu – nos informe! Não esqueça de informar, também, o endereço
eletrônico. Para aqueles não tem computador, oferecemos a possibilidade de
receberem cópia. Haverá apenas a cobrança de um pequeno custo para cobrir
as despesas de impressão e correio.
A equipe do boletim: Carlos Caldeira, Rodolpho Georg, Marcos Mouren e
pastora Christine Drini.

EXPEDIENTE
Informativo da Igreja Luterana Martin Luther Conselho: Valdomiro Dockhrorn, Carlos Roberto dos Santos
R. Carlos Sampaio, 251 – Centro – Rio de Janeiro
Caldeira, Rodolpho Georg, Arlindo Pereira, Helmar Heins
CEP. 20231-084
Neumeister e Marisa Mutz Heins.
Tel. (21) 2232-8548/ Fax. (21) 2509-6751
www.luteranos.com.br/centrorio
Editoração gráfica: Marcos Linhares Mouren
centrorio@luteranos.com.br
Os artigos publicados são da responsabilidade de seus autores.
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21.10.2012
Sophie Louisa Braun,
filha de Otto Philipp Braun e Christina Braun

