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Aqui você tem lugar

Meditação / Que minhas palavras,
meus gestos e minhas ações sejam
um grande convite: Aqui você tem
lugar Página 1

Receitas

da

Um homem preparou uma grande festa e enviou
muitos convites. Quando tudo estava pronto,
mandou o seu criado ir avisar os convidados de
que chegara a hora de eles virem. Todos, porém,
começaram com desculpas: um porque acabara
de comprar um campo e queria vê-lo, pedindo,
portanto, que dispensasse a sua presença; outro
porque tinha acabado de comprar cinco juntas de
bois e queria experimentá-los; outro ainda, porque
acabava de se casar, não podia ir. O criado voltou e
transmitiu ao patrão as respostas deles. O patrão,
indignado, disse-lhe que fosse depressa às ruas e
becos da cidade e convidasse os mendigos, paralíticos, coxos e cegos. Ele foi e mesmo assim, ainda
havia lugar. ‘Vai por aí afora, pelos caminhos dos
campos e por todos esses lugares; insiste para que
venham, de modo que a casa fique cheia. E, quanto
aos que primeiro convidei, nenhum provará dos
manjares que eu tinha preparado. (Ilustração de Jesus
em Lucas 14.15-24)
Quanta insistência do dono da festa para que a
casa ficasse cheia de convidados! E quem atendeu
ao convite? Aqueles que: Com medo sobrevivem... são os
esquecidos, os desconhecidos dos que não vivem tão mal. Com
fome sobrevivem... são os excluídos, os escondidos dos que não
vivem tão mal. Aflitos sobrevivem... são os enxotados, lobos
assombrados dos que não vivem tão mal. Cansados sobrevivem...
são os prescindíveis, os invisíveis dos que não vivem tão mal.
(D. R.) Não seriam esses que atenderiam, hoje, ao
convite de Jesus enchendo a casa? Acredito que
somos apressados demais quando transferimos
essa festa para o novo e vindouro mundo de Deus.

Ela acontece hoje na Igreja. Contudo não só ali,
mas na vida, no cotidiano de nossas vidas. Esse é
o lugar onde temos que nos perguntar: que papel
desempenha a causa de Deus, com sua Boa Nova,
em nossas vidas?
Partilho uma experiência: fui encarregado por
uma pessoa da Alemanha a intermediar a compra
de uma casa aqui no Rio. E qual não foi minha
surpresa? São muitas casas no centro da cidade e
em seus bairros próximos em situação totalmente
irregular. Como pôde acontecer isso? Simples:
os antigos donos morreram, e os herdeiros não
dedicaram o cuidado devido ao patrimônio,
deixando tudo decair a ponto de tudo ou quase
tudo perderem. Nós cristãos feito herdeiros de um
grande patrimônio temos a causa de Deus, com
a sua Boa Nova, a lhe dedicar o devido cuidado.
Por isso não descuidemos da comunhão com os
irmãos e irmãs, participemos das celebrações, das
festas, das mais diversas atividades que a Comunidade nos oferece, não esqueçamos aqueles que
sobrevivem com medo e fome, aflitos e cansados
e não nos conformemos, a exemplo do insistente
dono da festa, com o insignificante papel que a
causa de Deus desempenha em tantas vidas.
Oração: Senhor, quero atender ao teu convite e
estar à tua mesa, andar nos teus passos e contribuir
para que vidas sejam transformadas em festa. Que
minhas palavras, meus gestos e minhas ações sejam
um grande convite: Aqui você tem lugar. Amém.
Dorival Risstoff
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44.539,26
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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.

www.dpc.com.br • dpc@dpc.com.br

Rio�de�Janeiro

São�Paulo

Macaé

Av.�Rio�Branco,�311�-�4º�andar
Centro
Tel:�21�3231-3700

R.�Sampaio�Viana,�277�-�10º�andar
Paraíso
Tel:�11�3884-1116

R.�Lindolfo�Collor,�22
Cavaleiros
Tel:�22�2773-3318
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Palavra do Presidente

Atividades

/ Rodolpho Georg

Os anos por vir
Domingo, dia 9 de Março, houve eleição para
os cargos de Diretoria da nossa Paróquia. Foram
eleitos, por aclamação:
Presidente : Rodolpho Georg
Vice Presidente : Ingeborg Laaf
1º Tesoureiro: Diego Martinez
2º Tesoureiro: Knut Meiswinkel
1º Secretario: Carlos Roberto dos Santos Caldeira
2º.Secretario: Hannelore Weber
Como Diego Martinez e Knut Meiswinkel, eram
membros do Conselho Fiscal, eles renunciaram
a este cargo, sendo substituídos pelos suplentes:
Erika Meiswinkel e Carlos Alfredo Gaspary Reetz. O
sr. Richard Schulze aceitou ser Conselheiro Financeiro.Os Grupos de Trabalho tiveram homologados
os nomes de seus representantes, que são:
Montagsgruppe: Norma Strattner
Grupo de Encontro, Reflexão e Fé:
Margot Hoffmann
Coral: Hannelore Weber
Boletim: Margret Elisabeth Möller
Brechó: Carlos Alfredo Gaspary Reetz
Eventos: Friedhelm Herman Woessner
Este é o Grupo, que foi empossado no Culto
do dia 16 de Março, e que estará à disposição
do Pastor Dorival Ristoff para desenvolver os
importantes trabalhos da Paróquia Martin Luther
nos próximos 2 anos. Em nome de todo Grupo
agradeço a confiança com que os paroquianos nos
honraram e estejam certos de nosso esforço para
bem conduzir os destinos da Martin Luther no
biênio 2008/2010.
Mas agora vamos falar dos nossos Cultos. Cada
domingo estão mais bonitos e também mais
concorridos.Venham ouvir a palavra enfática do
nosso Pastor, comentando com muita propriedade
as Sagradas Escrituras, esclarecendo muitas passagens da Bíblia.Venham rezar conosco.Compareçam
para a Santa Ceia. Recebam a bênção no final do
Culto e os aniversariantes do mês, a bênção dos
aniversariantes, no último domingo do mês. Nos
domingos mais festivos ouçam nosso afinado
Coral, sob a regência do Eugenio Gall nos brindar
com lindas interpretações.

Margot Hoffmann
Psicóloga e psicanalista

Cultos e Secretaria
Muitas vezes temos flauta ou fagote tocando junto
com o nosso órgão. È lindo de ouvir, e põe a nossa
alma mais próxima de DEUS.
E o nosso Boletim ? –Tá bacana , não tá?
Precisamos colaboradores e quem conhecer uma
boa história, encaminhe-a para a Cristina, pelo
telefone 2232.8548, pelo fax 2509.6751 ou
pelo e-mail centro@celurj.org.br. Nossa comunidade deve ser rica em histórias que certamente
encantarão os leitores do Boletim. Mas também
precisamos de anúncios para cobrir os custos
do Boletim.Quem puder ajudar-nos, terá nossos
agradecimentos sinceros.
Uma das nossas metas é fazer uma Galeria de Fotos
para homenagear os Pastores que se dedicaram
a esta Paróquia. Ainda nos faltam muitas fotos,
mas com a ajuda de todos realizaremos nosso
intento. Também queremos fazer uma Galeria de
fotos históricas e para tanto pedimos fotos como
a exibida aí no final deste texto. Identifiquem as
épocas, as pessoas e os fatos.
Vou continuar pedindo.Precisamos de um datashow com tela e quem souber de um aparelho
destes que esteja sobrando em alguma empresa,
por favor nos informe para pedirmos uma doação
ou mesmo uma aquisição barata.
Meu último pedido de hoje é para os membros
atualizarem os cadastros cujo formulário já enviamos, mas podemos reenviar.É importante termos
estes dados atualizados na nossa Secretaria.
Agradeço antecipadamente a todos, pela atenção
às palavras acima, e pelo atendimento aos apelos
feitos. A Paróquia precisa da colaboração dos seus
membros, e todos sabem muito bem disto, e por
isto entendam os meus constantes apelos.

PSICÓLOGAS
Mônica Santana

CRP-05/20392
Associada ao Fórum de Psicanálise
do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro (CPRJ)

CRP - 05/28446
Psicoterapia Junguiana
Arteterapia - Dependência Química
Orientação Vocacional - Psicodiagnóstico

Adolescentes • Adultos • Terceira Idade

Virgínia Schindhelm

Rua Farani. 42/507
Botafogo – Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2552-6884
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/ Rodolfo S. Doerzapff

CRP - 05/28508
Psicoterapia Humanista - Terapia Sexual
Largo do Machado - Tel.: (21) 2245-5771

Estamos desenvolvendo um trabalho intenso
afim de que os nossos Membros sintam-se
motivados a fazerem parte ativa da nossa Paróquia Martin Luther. Inclusive um de resgate,
aproximação e mesmo valorização dos exassociados que por algum motivo pessoal se
desligaram dela vem sendo desenvolvido pelo
Conselho atual.
Um elo de ligação essencial em nossos trabalhos
espirituais e de auxílio ao próximo é realizado
no dia a dia da nossa Secretaria, sob a competente responsabilidade de Cristina Schäfer.
Assim sendo, qualquer dúvida ou desejo pode
ser dirigido a ela pelos nossos telefones 22328548 ou 2509-6751, de 2ª a 6ª feira, no seu
horário de expediente das 9 às 12 e das 13 às
17 horas. Por via eletrônica estamos divulgando
as nossas atividades e principais informações no
sítio www.luteranos.com.br/centrorio. Acesse,
confira e dê sugestões.
Você, caro irmão, cara irmã, é muito importante
para nós!
Então estamos em especial lhe esperando aos
domingos (e dias comemorativos) às 10h30min
para os nossos cultos (atualmente com média
crescente de comparecimento), dirigidos pelo
nosso pároco P. Dorival Ristoff e abrilhantados
pelos belíssimos sons de nosso recém reformado órgão, tocado pelo nosso organista Eugenio
Gall. E em alemão temos às 9 horas nos 1ºs e
3ºs domingos de cada mês o nosso tradicional
“Gottesdienst” em alemão.
Até lá. Todos serão recebidos de braços abertos
para esses reais momentos de enlevo espiritual.

Saúde /

Dra. Ingeborg Laaf*

Encontros /

Carlos Roberto dos Santos Caldeira

Paróquias do Núcleo Sinodal Rio de
Janeiro reúnem-se na Martin Luther.
A importância do SAL
O sal marinho, para alguns cientistas, possui 78
sais minerais e para Peter Ferreira, estudioso
alemão 84.
O sal beneficiado é tratado, retirando-se dele
quase todos os minerais, deixando somente 2,
cloreto de sódio (NaCl), e acrescentando o iodo,
não natural, que não é assimilado pelo nosso organismo e fica retido em nosso corpo; bem como
um composto químico de alumínio colocado no
sal para este ficar bem sequinho e não grudar no
saleiro. Este alumínio fica retido também em nosso
organismo, impregnando o corpo, dando origem
a inúmeras doenças.
Uma deficiência parcial dos minerais no nosso
organismo pode causar desidratação, constipação edema, resfriado, hepatite, asma, bronquite,
artrite, mal de Alzheimer e Parkinson, alergia,
hemorróidas, pneumonia, enfisema, enxaqueca,
colite, hipertensão, câncer do pulmão, intestino
irritável, doença do coração, segundo Martin Lara
em seu livro A Deficiência do Sal.
Todos os elementos do sal marinho são essenciais.
Quando o corpo está severamente deficiente
deles, aumenta o tamanho do colon, para reter
grandes quantidades de fezes e criar a fossa que é
necessária para adquirir os minerais, fermentando
e decompondo as fibras que as pessoas comem,
em componentes de tamanho atômico. Mas,
desde que a pessoa também esteja desidratada,
o corpo é forçado a retirar água deste espaço e
as toxinas mortais são espalhadas ao longo do
corpo, causando decadência e doenças de todos
os principais órgãos
O sal natural contem a energia dos minerais carregados de todos os continentes, que vêm sendo
há séculos e séculos sucussionados, misturados
com os movimentos das correntes   marítimas e
os choques das ondas nas praias dos litorais.
A pessoa ao se alimentar do sal natural diariamente
na alimentação irá corrigir rapidamente os defeitos de
assimilação do organismo, gerados pelos alimentos
industrializados e medicamentos químicos.   
Próximo assunto: Balanceamento Muscular
* CRM 52-18.455-0 Vice presidente do Presbitério

D r a . I n g e b o r g L aa f

Ginecologista - Obstetra - CRM 52-18455-0
Técnicas com tratamentos naturais, balanceamento
muscular, body talk, radiestesia, acupuntura, florais,
partos naturais, na água, de cócoras Leboyeer.
A saúde integral e o bem estar são consequências da
harmonia entre corpo e mente.
R.: Visconde de Pirajá, 550 sala 1012 - Ipanema
Tel.: |21| 2259-4245 - Fax.: |21| 2239-9057
Cel.: |21| 7840-5814
ingeborglaaf@hotmail.com
www.ingeborglaaf.med.com

No sábado dia 12 de Abril se reuniram na Martin
Luther representantes de quase todas as paróquias
do Núcleo Sinodal do Rio de Janeiro, do Sínodo
Sudeste. Compareceram as paróquias de Petrópolis, de Niterói, inclusive com representantes de
Casimiro de Abreu, de Resende, além da própria
Martin Luther. As paróquias de Nova Friburgo,
Ipanema e Norte, comunicaram impossibilidade
de comparecimento. Na abertura o presidente
da Martin Luther, Rodolpho Georg, deu as boasvindas a todos e disse da satisfação de sediar este
importante encontro de integração das paróquias
desta Região do nosso Sínodo.
Para esta reunião, foi proposto que fossem apresentadas as atividades desenvolvidas em cada uma
delas, divididas em três grupos: as que apresentam
bom resultado; as que ainda estão amadurecendo
e as que foram descontinuadas.
O objetivo da proposta foi proporcionar oportunidade de compartilhamento das idéias postas
em prática, seus formatos, público alvo, logística
necessária, recursos empregados e todas as demais
informações que permitissem aos participantes a
identificação de oportunidade de reprodução de
ações semelhantes. Nos relatos surgiram diversas
formas de estimular a participação das pessoas
nas atividades da igreja, muitas delas buscando
promover a integração de todos. Foram inúmeras
as atividades descritas, tornando praticamente
impossível abordá-las neste espaço.
Destaco, no meu ponto de vista, a importância
do Culto que a paróquia de Petrópolis mantém
em comunidades carentes da sua periferia e, em
mão inversa, quando, uma vez por mês, aquelas
pessoas são trazidas para o Culto na Igreja Matriz,
promovendo a inclusão daqueles luteranos que
poucas possibilidades têm de freqüentar a igreja
dominicalmente. Pelo entusiasmo do relato, deu
para perceber quão gratificante têm sido vivenciar
com aquelas pessoas a felicidade de estarem juntas
em culto no templo. Como disse, chamou minha
atenção o aspecto inclusivo da iniciativa. Pensei cá
comigo, quantas pessoas deixam de freqüentar as
atividades da sua igreja simplesmente porque são
esquecidas nos bairros distantes onde moram. Por
que não podemos, também nós, identificar onde
estão estas pessoas, que há muito não vemos, e
irmos até elas?
Na continuidade foi possível registrar inúmeras
outras experiências vitoriosas, promovidas para
reforçar a participação de muitos na vida cotidiana
da paróquia.
Gratificante, também foi ouvir os relatos do César
e do P. Edélcio sobre o andamento das atividades
em Resende e a alegria de poderem contar com um
grupo de fiéis que, embora reduzido, não deixa de
comparecer dominicalmente aos cultos. Disseram
das ações que desenvolvem para dar visibilidade
a nossa Igreja Luterana naquela Região, dentre
elas a Festa Alemã, realizada no final de 2007 e
a próxima que será a Noite de Massas, agora no
dia 26 de Abril.
A Pastora Margarete discorreu sobre o bom andamento das atividades nos Pontos de Pregação de
Teresópolis e Rio das Ostras, onde já há condições
de ser erguido o templo Luterano.

César, falando, P. Edélcio, sua esposa Paola,Thatiana, de Petrópolis
e Taís, da M. Luther.

Flagrante do almoço e da oportunidade de troca de experiências.
Claro! Nós da Martin Luther também expusemos
as nossas atividades, desenvolvidas em várias
frentes, com destaque para os cultos dominicais
aos quais já se nota uma maior freqüência, além
dos que já estão inseridos no calendário mensal,
como o de Benção aos Aniversariantes, do qual
tratamos no boletim anterior. Destacamos a importância dos concertos de órgão, promovidos
mensalmente, que em muito estão contribuindo
para a visibilidade luterana na cidade. Também
expusemos o sucesso do brechó que preenche uma
antiga lacuna, a falta de um serviço social. É bem
verdade que o brechó tem como finalidade prover
a paróquia de recursos financeiros para atender
às suas necessidades, mas, ao longo do tempo, se
mostrou importante serviço de atendimento às
pessoas carentes.
Como proposto ainda destacamos tempo para
conversar sobre as atividades com menor êxito,
discutindo suas oportunidades, estratégias de ação
e conveniência de reformulação.
O dia que começou com um saboroso café de
boas-vindas, terminou com um agradável almoço,
no qual ainda foram registrados momentos de
boa conversa e continuidade de troca de experiências.
O próximo encontro será em Resende, no dia 18
de outubro.
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Aniversariantes

Variedades

Calendário 2008

Maio
01 Margot Hoffmann
03 Hildegard Knoth
07 Olga Drüsedau, Elizabeth Helga D. Naurath,
Carolina H. Novellino, Ilka de Paula Menezes Fehnle
08 Edith Anna Katarina Richau, Luisa Schulze Bittar,
Klaus- Kersten Gerhard Weber
09 Antonio M Affonso Neto (Reuter)
10 Raul Strattner
11 Erich Karl König, Inge Hasse
13 Ingeborg Laaf, Helena F. Strattner
16 Kaete C. Dias Assis
17 Renate Mannshardt
18 Ricardo Drüsedau
20 Maria Elisa Mirow
21Adalbert T. Endo
27 Manfredo Meng, Norma Strattner, Alexandre
Leonardo Ristoff, Holdina Orisch
28 Felipe Caldeira
30 Valdomiro Dockhorn, Leda Maria de G e S
Hellmuth, Maria Ingeborg Michahelles
31Gerda I. Luisa Schulze

Festa do dia das mães no Retiro Humboldt – 11/05 – a partir da
10 horas. Informações pelo telefone 2111-1300 – ramal 4. Sras.
Rotraud, Marli ou Sr. Ricardo
***
Esta história é verdadeira
O Pastor Sille da Paróquia de Campo do Meio,município de
Montenegro, RS, convidou o historiador Leandro da Silva Telles
para visitá-lo, o que foi aceito e programado.
Leandro sabia chegar à Montenegro (por ônibus), mas não à
Campo do Meio e foi informado que alguém estaria esperando
por ele, para orienta-lo.
Chegando à Montenegro, foi identificado por uma pessoa que o
levou até um cavalo, disponível para leva-lo ao destino.
Leandro olhou o cavalo, a pessoa e disse:
- Tudo bem, eu monto, mas ainda não conheço o caminho.
E ouviu da pessoa, indicando o cavalo
- Mas ele conhece
Leandro montou, o cavalo partiu e o levou até a Igreja de Campo
do Meio, onde o Pastor Sille o aguardava alegremente.
***
Esta história não é verdadeira (mas poderia sê-lo)
O Juiz adverte a testemunha para que seja precisa em suas
declarações.
- Responda apenas o que viu. Não quero que diga nada por ter
ouvido dizer. Está entendido?
- Sim, senhor.
- Pois bem, comecemos. Em que data o senhor nasceu?
- Não posso responder, senhor Juiz, pois isto eu só sei por ter
ouvido dizer.
***

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
30 Bazar de Natal na Martin Luther, das 10 às 13h
Dezembro
02 e 03 Bazar de Natal na Sociedade Germânia
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!

Junho
03 Gerda K Poppinga
04 Henrique Schulze
06 Lilian Meyer
07 Horácio de O. Camargo
08 Erenilda B. de Sales, Zegert Johannes de Rooij
09 José Bernardo Bichucher
10 Carla Romanó Staa, Elizabeth M de S Wolfgran
12 Edmundo Abeldt, Everton Augustin
15 Soraya Augustin
16 Gisela Brücher Camara
18 Vilma Blossey Ferreira
21 Ingeborg Dreyer, Hanna Hapke Lima
23 Margot Luise Soehnchen
24 Monica Koppe Jensen
26 Ilga Lausch
27 Edith Leonie Platz
28 Renate Elizabeth Kuster
30 Ana Paula D. Hinz
Julho
05Gerhard Vasco Weiss, José Vieira (Sales), Nicolas
Martinez
06 Eliete da Cruz, Flávia Cristina Ferrão, Anthony
Christian Pinheiro, Elizabeth Behrendt
09 Ingeborg Knauss de Mendonça
10 Klaus Georg Matheus de Castro Santos Weber
12 Elke Schulze Bittar, Norilma Therezinha Armbrust
14 Bettina Campagnani
15 Arndt Staa
16 Carlos Alexandre Ferrão, Laura Dyckerhoff
Pinheiro
17 Carlos Alfredo Gaspary Reetz
19 Götz Herzfeldt
22 Ulrike Gonçalves
24 Rolf Richau, Luise B Amanw
25 Johannes Mannshardt
26 Martina Schneider Rodrigues
28 Elizabeth Frida Lehmann
30 Ruth Reimann, Ingeborg G. Heins, Oswald Bernd
Krüger

E

x p e d i e n t e

Dia das Mães

Domingo 11 de Maio, às 10h30min
Culto com homenagem as mães
Homenageamos as mães, agradecidos pelo seu amor, amor este
que lembra o amor de Deus:
“A mãe será capaz de esquecer o filho que gerou? E se existir
acaso tal mulher, Deus se lembrará de nós sempre em seu amor.
(Isaias 49.15)
***
Arquivo Histórico da Martin Luther
1- Galeria de fotos dos Pastores
Solicito a todos que tenham fotos dos pastores que serviram à
nossa Comunidade, que as emprestem (ou doem) para a Comunidade, pois pretendemos homenageá-los com uma bonita Galeria
de Fotos. Em caso de empréstimo, faremos copias e devolveremos
os originais.As fotos podem ser individuais, ou em grupo, talvez
até de um passaporte ou de uma pintura. Enfim, queremos algo
que lembre o Pastor que serviu à Comunidade e participou de
nossa gloriosa história. Agradecimentos antecipados por este
auxílio, através do qual queremos resgatar mais um pouco de
nossa jornada.
2 -Galeria de fotos antigas
Também gostaríamos de recuperar a historia dos confirmados da
nossa Igreja.Encontramos esta foto linda de confirmados junto
com o P. Schlieper, publicada na página 2 . Alguém se reconhece
na foto? - Creio que deve ser de uns 50 anos atrás, pois o P.
Schlieper aqui esteve entre Nov./56 a Jan./60.
Muitos de vocês devem ter belas lembranças, e fotos, de épocas
passadas.Mandem-nas para nós, identificadas.Se for por empréstimo, faremos copias para devolução futura.Obrigado
3 -Biblioteca
Alguém sabe de um armário bonito, se possível com frente de
vidro, com ou sem chave, para ser usado como abrigo dos nossos
livros antigos? - Eles merecem um lugar digno e serem expostos
para todos os apreciarem.
O armário deverá ser doado para a Comunidade. Pequenos
reparos serão feitos pelo Newton, nosso “faz-tudo” aqui na
Igreja. Muitíssimo obrigado.
***
Só para termos certeza que somos espertos!!!!!
O nosso cérebro é doido !!!
De aorcdo cmo uma peqsiusa de uma uinrvesriddae
ignlsea, não ipomtra em qaul odrem as Lteras de uma
plravaa etãso, a úncia csioa iprotmatne é que a piremria
e útmlia Lteras etejasm no lgaur crteo. O rseto pdoe ser
uma bçguana ttaol, que vcoê anida pdoe ler sem pobrlmea.
Itso é poqrue nós não lmeos cdaa Ltera isladoa, mas a
plravaa cmoo um tdoo.
Sohw de bloa.
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Fixe seus olhos no texto abaixo e deixe que a sua mente leia
corretamente o que está escrito.
35T3 P3QU3N0 T3XTO 53RV3 4P3N45 P4R4 M05TR4R
COMO NO554 C4B3Ç4 CONS3GU3 F4Z3R CO1545
1MPR3551ON4ANT35!
R3P4R3 N155O! NO COM3ÇO 35T4V4 M310
COMPL1C4DO,
M45 N3ST4 L1NH4 SU4 M3NT3 V41 D3C1FR4NDO O
CÓD1GO QU453 4UTOM4T1C4M3NT3, S3M PR3C1S4R
P3N54R MU1TO, C3RTO?
POD3 F1C4R B3M ORGULHO5O D155O! S4 C4P4C1D4D3
M3R3C3! P4R4BÉN5!
***

Alegria e Pesar

No Culto do dia 04 de Abril foi batizado o Luiz Armando
A. M. S. Teixeira. Ele é filho de Marcos Vinícius e Lilliane
Andreozi Teixeira.
No sábado, dia 26 de Abril foi celebrado o matrimônio
de Beatriz e Bruno. Ela, filha de Haroldo e Dorothy
Krause e ele de Gilvandro José e Marisa Ferreira
Medeiros da Silva.
Falecimento: Dia 23.02 – Antoinette Schenk – 90 anos

Conselho: Rodolpho Georg, Ingeborg Laaf, Diego Martinez, Knut Wilhelm Meiswinkel,
Carlos Roberto dos Santos Caldeira, Hannelore Weber, Erika Walburga Meiswinkel e Carlos
Alfredo Gaspary Reetz.
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