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Palavra do Presidente

IECLB: Conservemos Firmes a
Nossa Confissão!
(Hebreus 4.14)

Receitas

da

Eis aí o 2º Boletim desta nova fase de comunicação
com os paroquianos e amigos. Pela aceitação do
anterior, atrevemo-nos a continuar e a ampliar
o Boletim. A tiragem será um pouco maior, pois
passaremos de 350 para 500 exemplares e já temos
alguns patrocinadores. Recebemos muitas palavras
de incentivo, e, principalmente, colaboradores que
estão participando com artigos interessantes nesta
edição. A todos, patrocinadores, colaboradores e
leitores, agradecemos de coração o apoio dado.
Porém, queremos mais. Queremos SUGESTÕES.
Precisamos saber o que o nosso público deseja
ler nas próximas edições do Boletim. Mais ênfase
na palavra do nosso Pastor? Mais detalhes das
nossas Receitas e Despesas? Maior conhecimento
dos nossos Grupos - Montagsgruppe, Reflexão
e Fé, Brechó, Coral? Enfim, repito: queremos
SUGESTÕES. Façam-nas por carta ou e-mail para
a Secretaria da Paróquia, no endereço que consta
no rodapé da última página (Expediente). Todas
as sugestões serão bem-vindas e antecipadamente
agradecemos pelo gesto amigo.
E a nossa Paróquia como vai? - Eu direi que vai
bem. Como o objetivo é levar a palavra de Deus
para os paroquianos, e como vemos crescer, ainda
que timidamente, o número de participantes nos
nossos Cultos, acho que vamos bem. Atentem para
o texto que o nosso irmão Caldeira escreveu neste
Boletim e venham em alguns Cultos dominicais,
pois isto faz um “bem danado”. Principalmente no
último Culto do mês, quando ocorre a bênção dos
aniversariantes, ou, quem sabe, no 3º domingo,
quando celebramos a Santa Ceia. Sem esquecer
que, nos 1º e 3º domingos há, às 9h, Culto em
língua alemã.
Os Concertos mensais também vão bem. O Concerto de Janeiro foi excelente, com presença bem
acima de 100 pessoas, que aplaudiram o organista

italiano Matteo Imbruno, não querendo que ele
parasse de tocar. Neste Boletim já temos o programa do ano inteiro.
Assistam alguns. Vocês vão gostar!
Estamos trabalhando para reativar o trabalho
com Jovens e Crianças e apreciaríamos que mais
“coroas”(pessoas com 40/50/60 anos), se aproximassem de nós, convivessem conosco e nos
apoiassem. Podemos começar com um churrasco,
um bate papo informal, uma sessão de cinema ou
algo parecido. Façam contato com a Secretaria.
Em breve teremos um letreiro na fachada da nossa
Igreja, pois muita gente nem percebe que aquele
prédio é uma Igreja.
Precisamos atualizar o cadastro dos nossos membros e já enviamos o formulário para tal. As pessoas
mudam de endereço e telefone, adotam endereço
eletrônico. As famílias crescem e diminuem, mas
nada disto é comunicado para a Secretaria, que
possui fichas desatualizadas. Compareçam com
as informações para atualizar os nossos registros
e tornar mais ágil a nossa comunicação.
Queremos também organizar nossa Biblioteca,
pois temos livros antigos (Bíblias) preciosos, além
de CDs, DVDs e muita história para apresentar.
Alguém pode nos ajudar nesta tarefa? Queremos
organizar uma galeria de fotos de todos pastores
que passaram por nossa Igreja, como forma de
homenagem e gratidão pela divulgação que eles
fizeram da nossa Confessionalidade. Por tudo isto
e muito mais, eu disse que nossa Paróquia vai bem.
Ela poderá ir ainda melhor e mais rapidamente se
tivermos o seu auxilio PESSOAL e/ou FINANCEIRO. Nada se faz sem gente e sem dinheiro. Por
favor, considerem este apelo.
Um grande abraço e que DEUS nos abençoe.
Rodolpho Georg

691,00
46.377,12
41.084,34
(+)5.292,78

A Martin Luther na internet
Atenção! Desde fevereiro, passamos a divulgar
nossas atividades e principais informações
no sitio www.luteranos.com.br/centrorio.
Acesse, confira e dê sugestões.

Abrimos este espaço
para você anunciar.
Participe e colabore
com nossa Igreja.
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R eflexão

/ Carlos Roberto dos Santos Caldeira
D. Elsa, de vermelho, sendo cumprimentada pelo P. Dorival Ristoff,
na seqüência, Iracélia, Melita, Dilene e Wolf

Música

/ Hannelore Weber

Coral Martin Luther
“Cantai ao Senhor.
Bendizei o seu nome;
Proclamai a sua salvação,
dia após dia!”
Salmo 96.2

Por que ir à Igreja!
Há algum tempo venho pensando em escrever
sobre a importância de dedicarmos um pouco do
nosso domingo à participação no Culto.
Pensei, inicialmente, em enfatizar a participação
dos aniversariantes no Culto do último domingo
do mês, quando eles recebem uma benção especial
e o carinho de toda a comunidade presente. Estava
“arrumando as idéias”, quando, conferindo as
mensagens recebidas pela internet, me deparei
com uma especial – dentre as inúmeras que recebo
– que cabe muito bem para reflexão de todos, mas,
em especial, para aquelas pessoas que não têm o
hábito de participar dos cultos e/ou missas da sua
igreja. A mensagem foi preparada e distribuída
por Sônia Biancatelli. Não a conheço mas atendo
o seu pedido de divulgá-la, utilizando-a neste
momento. Diz ela:
Por que ir à Igreja!
Um freqüentador de Igreja escreveu para o editor
de um jornal e reclamou que não faz sentido ir à
igreja todos os domingos. “Eu tenho ido à igreja
por 30 anos”, ele escreveu, “e durante este tempo
eu ouvi um 3.000 sermões. Mas, por minha vida,
eu não consigo lembrar nenhum sequer deles...
Assim, eu penso que estou perdendo o meu tempo e os padres (e pastores) estão desperdiçando
o tempo deles pregando sermões!”
Esta carta iniciou uma grande controvérsia na coluna “Cartas ao Editor”, para prazer do Editor em
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Chefe do jornal. Isto foi por semanas, recebendo
e publicando cartas no assunto, até que alguém
escreveu este argumento: “Eu estou casado já há
30 anos. Durante este tempo minha espôsa deve
ter cozinhado umas 32.000 refeições.
Mas, por minha vida, eu não consigo me lembrar
do cardápio de nenhuma destas 32.000 refeições.
Mas de uma coisa eu sei...Todas elas me nutriram
e me deram a força que eu precisava para fazer o
meu trabalho. Se a minha espôsa não tivesse me
dado estas refeições, eu estaria hoje fisicamente
morto. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido
à Igreja para alimentar a minha fome espiritual,
eu estaria hoje morto espiritualmente.”
Quando a gente está resumido a NADA... DEUS
está POR CIMA DE TUDO!
Fé vê o invisível, acredita no inacreditável, e
recebe o impossível.
Graças a Deus por nossa nutrição física e espiritual!”
Então! Que tal? Gostou? Pois é..., volto ao início
e convido-os – todos – a estarem conosco, principalmente no mês do aniversário.
Vejam como foi o Culto do mês de janeiro. Não
podemos deixar de registrar que, dentre os aniversariantes, recebeu a benção a Sra. Elsa Dannemann,
pelos 98 anos completados no dia 03. Em março
o Culto com benção dos aniversariantes será no
dia 30.

Com muita alegria comemoramos no próximo
dia 16 de março o aniversário do Coral Martin
Luther.
Já são 14 anos que nos encontramos uma vez por
semana para os ensaios.
Foi em 16 de março de 1994 que nos reunimos
pela primeira vez na igreja. Sob orientação do Pastor Norbert Ellinger começamos a ensaiar hinos, e
assim foi fundado o Coral Martin Luther.
Atualmente temos uma média 20 a 23 participantes, sendo que alguns são convidados de outras
denominações. Somos um coral amador e alguns
hinos são até cantados no original em alemão.
Através dos nossos hinos, com suas melodias e
letras, queremos transmitir mensagens de luz,
alegria paz e esperança e principalmente o louvor
e gratidão ao nosso bondoso Deus!
Temos participação ativa nos cultos como o da
reforma, confirmação, bênção dos aniversariantes,
Natal e atualmente estamos nos preparando para
abrilhantar o culto do Domingo de Páscoa.
Agradecemos também aos coralistas e ao nosso
regente, Sr. Eugênio Gall, pela sua dedicação e
paciência.
Para finalizar gostaria de lembrar que... a música
é a melhor dádiva de Deus... Muitas e grandes
tentações são afugentadas por ela.
A música é o melhor consolo para uma pessoa triste,
ainda que só consiga cantar um pouquinho. Ela é uma
mestra, que torna as pessoas mais suaves, mais meigas e
mais sensatas.
(palavras de Martin Luther)

CONCERTOS 2008
Março
8, 18h - Órgão - Domitila Ballesteros (Rio)
29, 18h -Violão - Armildo Uzeda (Rio)
Abril
12, 18h - Órgão - Márcio Arruda (São Paulo)
Maio
10, 18h - Órgão - Regina Lacerda (Rio)
Junho
7, 18h - Órgão - Giselle Santana (Rio de Janeiro)
21, 18h - Órgão - Jeanine Mundstock (Porto Alegre)
Agosto
24,18h - Orgão - Marco Aurélio Lischt (Petrópolis)
Setembro
27, 18h - Orgão - Alexandre Rachid (Rio)
Outubro
25, 18h - Orgão - Benedito Rosa (Rio)
Novembro
8, 18h - Órgão - Domitila Ballesteros (Rio)
Dezembro
6, 18h - Órgão - Eugênio Gall (PML)

Música

Saúde /

/ Rodolfo S. Doerzapff

Dra. Ingeborg Laaf*

Do anonimato a destaque na vida musical do Rio
A crescente importância da música na Igreja Martin Luther
Embora sabidamente a Igreja Luterana seja a da
palavra de Deus pregada para o povo, a importância da música nela foi até por mais de uma
vez destacada pelo próprio Reformador Martin
Luther no trabalho do Senhor. A tal ponto que o
seu hino (e coral) “Deus é Castelo Forte” transpôs
há muito os nossos limites confessionais, estando
presente nos hinários das mais diversas denominações evangélicas. E até na música profana a
sua melodia foi aproveitada por alguns famosos
compositores, como, por exemplo, Mendelssohn
(em sua Sinfonia da Reforma) ou por Meyerbeer
na ópera “Os Huguenotes”.
Em nosso caso, o da atual Igreja Martin Luther
do Rio, tudo começou, evidentemente, com a
inauguração do templo em 1928, através de seu
então novo órgão, estreado na mesma ocasião pelo
seu jovem organista, Fritz Barth, então com meros
18 anos de idade, e que viria a ocupar o cargo por
algumas dezenas de anos. Então, ocasionalmente,
foram por ele organizados concertos de órgão, que
se constituíram sempre num grande acontecimento que movimentava a colônia alemã do Rio no
século passado e em cujo programa nunca faltava
invariavelmente uma ou mais obras de Bach.
Mas o tempo passa inexoravelmente, e as condições da vida comunitária se alteraram, até que o
primeiro sinal significativo de uma maior atenção
à música sacra se deu quando durante o tempo do
P. Ellinger (que com sua grande experiência anterior na Alemanha) criou em 1994 o nosso próprio
coral, que começou com poucas vozes, mas que
se expandiu aos poucos, tendo agora à sua frente
o nosso organista Eugênio Gall, já incluindo no
repertório peças musicais (desafiadoras, por seu
grau de dificuldade) até a 4 vozes para os atuais
cerca de 20 membros atuantes.
Por sinal, este trabalho de ensaios levou o nosso
coral a receber convites para apresentações não só
em todas as demais paróquias de nossa Comunidade, como até nas de fora do Rio, como Petrópolis,
Campinas, Belo Horizonte, etc.
Assim temos, portanto, agora os cultos especiais
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(como Véspera de Natal, Páscoa, Pentecostes, da
Reforma, etc.) emoldurados musicalmente como
nunca dantes! É que também se juntam ao nosso
tradicional órgão (recentemente reformado por
completo e, no momento, provavelmente, o de
mais belos sons da cidade), além do nosso coral,
vários instrumentos musicais, como harpa, flauta
transversa, fagote e até metais, que lá de cima
(no espaço ao lado do órgão) fazem soar sons de
júbilo e louvor que chegam a dar um “frisson” em
muitos ouvintes: quando os instrumentos de metal
ressoam lá de cima, a música executada ganha um
tom todo especial, festivo, brilhante, e alegre em
nossa casa de Deus. Principalmente por ser em louvor ao Senhor, dando aos ouvintes uma sensação
espiritual já que compõem um conjunto musical
tão especial ao ressoar em todo o ambiente, como
por exemplo, na última véspera de Natal, atingindo
a fundo a sensibilidade de quem teve a primazia
de estar presente na superlotada igreja.
Também não se pode deixar de mencionar neste
contexto o nosso atual pároco, P. Dorival Ristoff,
que com seus dotes musicais, inclusive de compositor, não só acompanha alguns hinos modernos
em seu violão, como introduziu em quase todos
os cultos o hábito de se projetar na parede o texto
das novas canções de igreja que vem surgindo das
mais diferentes fontes.
Também, além de nossos próprios concertos, a
igreja foi local de diversos outros realizados por
organistas, corais ou orquestras e até com renomados músicos, inclusive internacionais, que sempre
levaram lá à Rua Carlos Sampaio muitos interessados em ouvir boa música, o que extrapolou o
círculo de nossos Membros, atingindo o público
carioca em geral, inclusive através da mídia (revista
especializada, rádio, jornais).
Hoje a música então não se restringe em nossa
igreja ao seu órgão, mas assumiu proporções
muito maiores.
Enfim, tudo que se ouve nela é, em geral, sob o
moto “para honra e glória de Deus”.
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A importância
da água
A desidratação é uma condição muito perigosa,
que causa e contribui para uma vasta lista de problemas de saúde. Segundo Batmangelidjy, autor do
livro “WASSER DIE GESUNDE LOESUNG”, você
não está doente e sim desidratado.
Para se ter idéia da importância da água para os
seres humanos, sabe-se que aproximadamente 2/3
do corpo humano é composto por água.
O cérebro tem ainda uma quantidade maior.
Foi descoberto por biofísicos que a água aumenta
a capacidade de retenção de oxigênio pela hemoglobina em até cem vezes. Como a hemoglobina é
a transportadora de oxigênio pelo corpo, podemos
entender que qualquer aumento na capacidade de
obtenção e transporte de oxigênio se traduz no
aumento da capacidade orgânica.
A água é importante não somente no sistema
elétrico (nervoso) do corpo, mas também porque
participa das funções linfáticas que nutrem as
células e retiram toxinas do corpo.
Portanto alguns dos benefícios da ingestão da água
são: aumentar a nossa energia, aumentar a capacidade de coordenação e melhorar a capacidade
física e mental.
A reposição desta água não pode ser feita, como
muitos pensam, tomando-se sucos ou refrigerantes, pois eles necessitam de água para serem
digeridos, uma vez que são processados como
alimentos e não como água.
Na prática, deveríamos tomar pelo menos 4 % de
água de nosso peso corporal, em condições normais, durante o dia. Em alguns casos especiais esta
quantidade deverá ser aumentada. As doenças, em
grande parte, são para nos sinalizar que podemos e
devemos mudar os nossos hábitos de vida.
Próximo artigo:
A IMPORTÂNCIA DO SAL MARINHO.
* CRM 52-18.455-0 Vice presidente do Presbitério
NOTA: Complementando o artigo anterior, “MEXA-SE”,
informamos que todos podem e devem se exercitar. Para
as pessoas com necessidades especiais, como cadeiras de
rodas, acamadas, etc temos a Dança Sênior, método muito
interessante de domínio de profissionais especializados.
Até os pacientes em coma deverão ser estimulados por
massagens e movimentação apropriada, orientados por
seus médicos.
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Aniversariantes

Eu venci
o mundo
O filósofo francês Voltaire manifestou-se um dia,
em relação ao tema ressurreição, de uma forma
surpreendente, incrível. A uma senhora que lhe
perguntara, como é possível que haja ainda pessoas
que acreditam em ressurreição, ele disse, não se
sabe ao certo o motivo porque o disse:
“Madame, a ressurreição é a coisa mais simples do
mundo. Aquele que criou uma vez o ser humano,
pode muito bem criá-lo de novo.”
Será que a evidência desse raciocínio que parte do
saber objetivo e deduzível espelha de fato a verdade
da ressurreição de Jesus?
Certo é que cada um de nós sabe, por sua própria
experiência, que há coisas que se vê melhor com
o coração do que com os olhos. E isto não fala
contra estas coisas, mas a favor delas, porque “o
essencial é invisível aos olhos”. Pois esta verdade
vale para todas as coisas, das mais pequenas até
às grandes, das coisas mais insignificantes até ao
próprio Criador de todas as coisas.
“Jesus ressusscitou. Ele vive.” é por excelência
uma dessas verdades que só o coração vê bem.
Páscoa é o novo pensamento sobre a vida e a morte, sobre a verdade e a justiça, sobre a dignidade
do ser humano e sua liberdade.
Páscoa é a luz em nós, daquela luz que surgiu pela
ressurreição de Jesus.
Páscoa é o novo caminho através deste mundo, o
passo além deste mundo ainda invisível aos olhos,
mas aonde certamente chegaremos.
Quando Jesus se despediu desta terra, ele disse: A
minha paz lhes deixo (Jo 14.27). No mundo vocês
passarão por aflições; mas tenham bom ânimo, eu
venci o mundo (Jo 16.33). E se minha paz está em
vocês, de vocês sairá a paz que tanta gente anseia.
Onde há luz, fica claro. Onde liberdade tem lugar,
não faltam os cidadãos que participam da vida de
seu povo e ousam opor-se a todo poder que priva
ou tenta privar o ser humano de sua dignidade e
liberdade.
Nesse sentido queremos desejar a todos vocês uma
FELIZ PÁSCOA.
P. Dorival

E

Março
02 Norma de Sá Rebello
02 Peter Kurt Wenzel
02 Córdula Marx
03 Norberto Marx
03 Haroldo Minner
05 Pedro C. Appinger
05 Luciana Klug
05 Ercina Hapke
06 Daniel Petri Rocha
07 Anita Wössner
08 Bianca Strattner Mello
09 Suzana Laversdorf de Sousa Aranha
10 Christina Schnellrath
11 Ingeborg Schroot
11 Leonice-Leonore Colleta de Castro S. Weber
12 Jadir Denadary
14 Arthur Augustin
14 Christian Klug
16 Bodo Wanke
16 Carlos Gustavo Reetz
18 Bruno R Schulze
18 Mariana Kehl
21 Lena Westberg
22 Werner Mueller
23 Elke Belli
24 Carlos Roberto dos Santos Caldeira
25 Leo Petri Rocha
27 Ilse Romanó
27 Gisela Herzfeldt
27 Mathias Mirow Crespo
27 Leonardo Mirow Crespo
27 Julia Hellmuth
27 Hoest Werner Urbscheit
27 Ana Claudia Nolte
29 André Luiz Santos de Lima
29 Bruno Fehnle
30 Patrícia Lehmann
31 Elly Axt Ribeiro
Abril
01 Karl Georg Weber
03 Erika Meiswinkel
03 Tânia R. Salles Kehl
03 André Phillip de S Aranha
04 Diego Martinez
05 Vinicius Dias dos Reis
06 Augusta R. Kwast
07 Luiz Maurício T. Crespo Jr.
07 Bruno Hellmuth
09 Ursula Doerzapff
09 Margarida W. Lehmann
15 Flavia Gabriella Dyckerhoff
16 Leonardo Foger
17 Isaac Rafael Wegner
17 Brenno de S Wolfgran
18 Ingrid Schulze Bittar
19 Martha Frohmüller Strattner
21 Mauro Sorge
25 Leonor Amélia M. B. C. Reetz
25 Regina A. Weck
25 Alba Lopes Schenk
27 Lucas Nolte
28 Dorothea Moeller

Calendário 2008
Março
09 Assembléia Geral / Bazar de Páscoa
11/12 Bazar de Páscoa na Sociedade Germânia
14/16 Curso Básico da Fé
16 Aniversário do Coral da Martin Luther
23 Culto de Páscoa
30 Culto Família /Almoço comunitário
Abril
12 Encontro de Lideranças Núcleo Rio
Maio
11 Culto - Dia das Mães
4 a 11 Semana de Oração pela Unidade dos
Cristãos
11 Pentecostes
25 Dia da Igreja
Junho
29 Culto de encerramento das comemorações de 180 anos da presença luterana no
Rio de Janeiro /Almoço comunitário
Julho
Visita da Alemanha: grupo da parceria
Rio - Schweinfurt
Agosto
1/3 ICTI Araras - Petrópolis
10 Culto Dia dos Pais
31 Almoço comunitário
Setembro
21 Parceria Rio-Schweinfurt
28 Culto de Ação de Graças
Almoço comunitário
Outubro
26 a 31 Semana da Reforma
Novembro
01 Encontro de Comunidades em Araras,
Petrópolis
02 Finados
23 Totensonntag
Culto em alemão, às 9:00 horas
Bazar de Natal na Martin Luther
Bazar de Natal na Sociedade Germânia
Dezembro
24 Celebração - Véspera de Natal
25 Culto de Natal
Obs.: todo mês temos um grande concerto, preferencialmente de Órgão, em nosso templo.
É sempre num sábado, às 18:00 horas. Informe-se!

x p e d i e n t e

Informativo da Igreja Luterana Martin Luther
Rua Carlos Sampaio, 251 Centro 20231-084 Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2232-8548 Fax: 2509-6751
www.luteranos.com.br/centrorio
www.celurj.org.br
centro@celurj.org.br
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Os artigos publicados são de responsabilidade de seus autores.

