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O Senhor te abençoe e te guarde;
o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e tenha
misericórdia de ti; o Senhor levante
sobre ti o Seu rosto e te dê a Sua paz.
(Números 6,24-26)

Reflexão / O impulso dominador da
ordem mundial vigente age, com toda
a agressividade, contra o poder do
Espírito. Este, porém, semeia vida,
produz amor, alegria, paz, paciência,
ternura, bondade, fidelidade,
humildade e domínio próprio.
E não deixa faltar a fé. Página 1
Presidente / Precisamos também trocar
o piso do nosso templo. Já temos a
manifestação da Montagsgruppe de
ajudar-nos com parte do custo desta obra,
que se torna cada dia mais urgente. Será
necessário um mutirão financeiro para
viabilizarmos este projeto. Página 2

História / as novas gerações
procuram fazer com que a Igreja
Martin Luther acompanhe a marcha
do progresso da história, agora no
século XXI, mas sempre tendo em
mente os princípios evangélicos
defendidos pelos reformador Martin
Luther... Págin a 3
Saúde / Segundo o importante
patologista, já falecido, José Maria
Barcellos, toda mulher tem o vírus de
HPV, e o fator preponderante é a sua
imunidade. Página 3
O Conic / ...congrega igrejas que têm
como objetivo trabalhar pela unidade
dos cristãos. Página 3

Anúncios

Gente
importa,
gente é
que conta.
Vamos cantar a cidade moderna,
palco do esplendor e do estresse!
Vamos cantar a multidão anônima
caminhando na selva de pedra!
Cadeias infindáveis de casas encerram vida aos milhares.
Vida feita de gente: hoje jovem, velha amanhã.
Na cidade cheia de gente, no mundo do tempo que voa,
onde a moda muda constantemente
seguindo sempre o último grito,
Cristo está presente!
Bem presente!
Concreto na multidão.
No entrevero da cidade também Jesus é qualquer um.
Deus não fica no céu, distante. Vive na terra a nossa sorte,
mudando dados, medidas e números em pessoas com nome.
Cristo mostra, que não é estatística,
mas o humano que nos decora.
Ele prova, além do tempo, que gente importa!
Gente é que conta!*

A pessoa moderna, dos arranha-céus,
é cada vez mais pobre de relação humana.
Abandonada e só, torna-se dado, medida e
número. Busca a vida no material. Seus bens,

sua casa, o que lhe resta. Seu pão. Mas só de
pão morre a pessoa, o ser humano. Por isso:
“Deixem que o Espírito de Deus dirija suas
vidas, e não se deixem levar, feito gado ao
matadouro, pela submissão aos que se
adonam do mundo, em anseios desmedidos,
espalhando, sem remorso, peste e fome.
Entregues a eles, as pessoas se tornam inimigas, e a violência cresce, num delírio descabido. O impulso dominador da ordem mundial
vigente age, com toda a agressividade, contra
o poder do Espírito. Este, porém, semeia vida,
produz amor, alegria, paz, paciência, ternura,
bondade, fidelidade, humildade e domínio
próprio. E não deixa faltar a fé. Quem vive
sob sua direção, é verdadeiramente livre,
liberdade para a qual foi criado. Por isso,
deixem que o Espírito de Deus que nos deu
a vida também dirija as nossas vidas.” (Da carta
do apóstolo Paulo aos Gálatas, 5,16-18 - tradução livre)
*(The Modern City, autoria desc.)
Com votos de paz.
Pastor Dorival Ristoff

Nossa Paróquia quer
manter seus fieis sempre
bem informados.
Anuncie e participe
do nosso boletim!
Entre em contato com a
secretaria pelo telefone
(21) 2232-8548)
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PALAVRA DO PRESIDENTE / RODOLPHO GEORG

Meus caros amigos
Graças ao bom DEUS, sempre temos boas novidades na nossa Paróquia.
Apesar de sermos poucos, recebemos ajuda de voluntários que participam das nossas lutas.
Temos um bom Pastor, cuja eventual ausência nos cultos, sempre é preenchida pelo Pastor Emérito ArmindoMüller,
de Nova Friburgo, ou por leigos como o
Almiro Wilbert, o Marcos Carneiro ou
Walter Berner, que realizam belos cultos
e aos quais expresso aqui os profundos
agradecimentos de todos os membros da
nossa Comunidade.
A Galeria de fotos dos Pastores que
trabalharam na nossa Paróquia está quase concluída. Falta-nos a foto do P.
Bernhard Römisch, que aqui esteve entre
1957 e 1959. Quem tiver uma foto do
mesmo, por favor envie-a para que possamos completar a Galeria. Recebemos
fotos de Porto Alegre, Curitiba, Salvador,
Alemanha, e até já repassamos uma foto
(P. Vath) para outra Paróquia, que também está fazendo sua Galeria de Fotos.

Para nossa Biblioteca estamos recuperando um armário, que não é o ideal,
mas deverá servir como ponto de partida.
Contamos com três jovens entusiasmados,
Marcos Mouren, Guilherme E. G. Lopes e
Fernando S. de Mendonça que vão nos ajudar. Desejamos, entretanto, ter mais documentos antigos, como fotos de celebração de confirmação / casamentos, notícias jornalísticas, Boletins ou Anuários antigos, documentos /cartas, em suma qualquer elemento que possa enriquecer a história da Paróquia e esteja relacionado com
ela. Enviem para a Secretaria.
Precisamos também trocar o piso
do nosso templo. Já temos a manifestação
da Montagsgruppe de ajudar-nos com parte do custo desta obra, que se torna cada
dia mais urgente. Será necessário um
mutirão financeiro para viabilizarmos este
projeto.
Visando conseguir receitas para a
Paróquia, a Montagsgruppe realizará no
dia 9 deste mês, no Clube Germânia, um
chá com desfile de bijuterias finas da
Trudy’s e no fim do ano organizará o tradicional Bazar de Natal.
Os nossos Concertos de Orgão,
emboram amplamente divulgados, tem

tido pequena frequência, ainda que sejam sempre de grande qualidade. Constrange-nos trazer um renomado organista, e dar-lhe uma diminuta platéia. Temos
custo para estes espetáculos que, apesar
de baixos, tem que ser honrados. Precisamos ter alguma receita para continuar
com os Concertos.
Além das nossas tradicionais atividades, o Grupo de Reflexão e Fé, o Coral, o Brechó, etc. teremos provavelmente mais uma tarefa que será encaminhada pelo Sínodo Sudeste, qual seja, apoiar
a instalação de um Ponto de Pregação
Luterana em Nova Iguaçu. Caso o Sínodo
nos honre com esta missão evangelizadora, precisaremos do auxílio de toda
a Comunidade, para que nos ajude financeiramente melhorando sua contribuição
mensal, tão necessária para a nossa caminhada. Queremos ajudar para levar a
palavra de DEUS, segundo a teologia
luterana, até este novo ponto de pregação, mas precisamos que todos nos ajudem, com ações ou com melhores contribuições.
Muito obrigado, desde já, pela
compreensão e colaboração de todos
vocês tem bom coração.

Aniversariantes
ASSESSORIA JURÍDICA
C O N S U LTA S G R AT U I TA S
D r. K l a u s G e r h a r d We b e r
Dra. Lourdes dos Anjos Mello
ADVOGADOS
Ações Trabalhistas / Divórcio
Alimentos / Inventários / Indenizações
Imóveis e Condomínios
Av. Presidente Vargas, 633 / sl. 917 - Centro
Tels.: 3183.0346 / 2275-8630
9697.7583 / 9603.7074
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Setembro
01 Hannelore Weber
06 Flávia Freitas Sorge
07 Hans Schrempp
09 Arlindo Hack
10 Elvira R. Denadary
12 Maria da Conceição Barreto Meng
13 Marcos Klug
14 Magdalena Seidel Dantas
15 Hertha Wyss Boueke
Maria Carla C. S. Fontenelle Pluecker
16 Magdalena R. Elias
18 Klaus Bartels
Claudia Doerzapff Hinz
Brigitte Johanna Irmgard Drese F.
20 José Carlos Rodrigues
Peter Dirk Siemsen
21 André Nolte
Margarita Schrempp
22 Lúcia Mª de Mello Endo
Osmar O Streb
Matheus Dyckerhoff Pinheiro
Virginia Georg Schindhelm
23 Helena Georg Bennett
24 Eugênio Carlos de Lima Gall
26 Rolf R K Schnellrath
Martin Weber
28 Natália Runze de Moura
Hans Reinhard Weber
30 Sandra Elisa de Rooij
Johanna B M Kehl

09 Júlia A M Sjostedt
11 Flavio Gomes do Nascimento
13 Werner Hebeda
14 Amanda de Morais Ristoff
15 Martha Schulze
Regina Eger Foger
16 Arthur Schulze Bittar
17 Liesolette Koch
18 Márcia Barros
19 Herta Stinglwagner
Friedhelm H. Wössner
Walter Herd
21 Leila Coelho Herd
Maria Luisa Heinz
José V. Falcão Lopes
23 Cláudia Ramos Strattner
Ilse Ruth Caldeira
Margareta Gerda Rooij
23 Eva Marianne Wertheimer
24 Gisela Schneider Rodrigues
Neusa Johanna Coutinho Weiss
25 Ronald Richau
Maria de Fátima Medina Orisch
Arlindo Saraiva Pereira
27 Vivian Schaefer
Ralph Romano Strattner
Jens Peter Möller
Alfredo Frederico Orisch
28 Peter Fontenelle Pluecker
30 Suzana Kurzweg
31 Otto Hebeda

Outubro
03 Johann G Meyer
07 Cristina Schaefer
08 Philipp Camargo Appinger
Eckard John

Novembro
01 Hanna Schneider Rodrigues
03 Eli Fenske
04 Rodrigo Foger
05 Helmar H. Neumeister

09 Antônio Carlos Ferrão
10 João Pedro Araújo Pereira
12 Sylvio Armbrust
16 Marcina Hapke
Taís Schwietzer T da Silva
17 Isabela Laversdorf Aranha
Clara Nolte
22 Günther Jensen
Joachim Appinger
23 Matheus Sorge
Arlindo Saraiva Pereira Júnior
25 Pedro Lang Augustin
26 Marlene Mutz Abeldt
28 Werner H Rohweder
Maria Thereza Siemsen

Batismo
26 de julho
Bianca Schlegel Costa, filha de
Luiz Antonio Gomes Costa e
Sonia Schlegel Costa
09 de agosto
Anouk Ernst de Azevedo Sodré
Barreto, filha de Marcos André
Barreto da Silva e Inge Ernst de
Azevedo Sodré

Casamento
08 de agosto
Martin Frielink e Evelyn Althoff

História / de Wittenberg ao Rio de Janeiro / RODOLFO S. Doerzapff

Última parte: os principais melhoramentos feitos na Igreja Martin
Luther desde sua inauguração, para melhor atender às necessidades.
Evidentemente, decorridas tantas décadas
desde a sua inauguração em 1928, muitos foram
os melhoramentos feitos no conjunto
arquitetônico da Igreja Martin Luther. Seguir uma
rigorosa ordem cronológica deles (exceção da
reforma geral do salão paroquial) é extremamente difícil, por isto, nos abstemos de citá-los, incluindo eventualmente um outro detalhe mais
destacável.
Sem dúvida, a reforma completa do nosso
órgão feita em 2006 foi uma das mais
importantes melhorias. E o fato dele (com sua
nova iluminação própria) ter conquistado
atualmente grande notoriedade extra muros se
deve aos seus excepcionais sons, que fizeram com
que se tornasse até referência de música
organística em nossa cidade, o que inclusive deu
origem a inúmeros concertos aí realizados pelos
mais destacados músicos, tanto nacionais como
de outros países. Quanto ao seu console (chamado
em alemão de “Spieltisch”), acha-se ele agora
junto ao altar, para facilitar o entendimento entre
oficiante e organista durante cultos e ofícios
(casamentos, batismos etc.).
Mas são muitos os detalhes novos que o
ambiente da igreja ganhou (muitos também
graças ao apoio financeiro da Montagsgruppe).
Então, ainda no recinto do templo agora o uso de
novos antipêndios para o púlpito e altar; uso

Saúde /

frequente em cultos de retro projetor (para
projeção de transparências); clareamento e
acolchoamento dos bancos do templo; instalação
de possante aparelho de ar refrigerado; utilização
usual de aparelhagem de som; colocação de um
piano de cauda (emprestado).
Já há alguns anos percebeu-se a
necessidade de haver uma saída direta da escada
que vai ao salão paroquial em direção ao quintal
lateral do templo (hoje também usado como
estacionamento de carros). Para tanto, abriu-se
uma passagem a certa altura da escada que, com
a construção externa de alguns degraus, facilitou
a ligação direta entre as duas partes.
Também deve ser mencionada a reforma
completa da cozinha que existe no 1º andar para
servir às atividades no salão paroquial (até por 2
vezes, nesse espaço de tempo); recolocação da
Secretaria com a sua devida informatização; no
templo a colocação de 3 vitrais (um central, doado
pelos confirmandos de 1956 e os outros dois,
recentemente, em estilo moderno, um de cada
lado do central), doados pela Família Fischer.
Também se criou uma sala de reuniões (onde
era anteriormente a Secretaria); a construção de banheiros
masculino e feminino nos fundos do terreno; a
adaptação do pátio de trás para servir de local para
eventos comunitários; a reorganização completa do
arquivo e outras melhorias de menor porte.

A mais recente novidade foi a colocação
do nome do templo não só em sua parede interna,
mas, agora mais de acordo com os tempos atuais,
de um belo letreiro na partes externa, por cima
da calçada.
E assim, as novas gerações procuram
fazer com que a Igreja Martin Luther acompanhe
a marcha do progresso da história, agora no
século XXI, mas sempre tendo em mente os
princípios evangélicos defendidos pelos
reformador Martin Luther, cujo nome honra o
templo: somente Cristo, somente a fé somente a
graça somente a Bíblia.

A Igreja renovou sua identidade: cores mais vivas
e brasileiras no letreiro da fachada.

Ingeborg Laaf CRM 52-18455-0

Porque ir ao ginecologista: atenção ao HPV
Pesquisadores concluíram que
99,7 % dos casos de câncer de colo são
originários do HPV (um vírus que se adquire através da exposição de mucosa com
mucosa ou pele com pele). Seu contágio
maior é através de relações sexuais
Existem mais de 140 tipos de vírus HPV, sendo que os de baixo risco po-

dem desaparecer dentro de 2 anos, sem
qualquer tratamento, e os de alto risco
podem se transformar em câncer de
colo, que é a segunda causa de mortalidade europeia. A primeira é o câncer
de mama.
Vários patologistas diagnosticaram em fetos mortos por HPV que o
vírus foi encontrado em quase todos os
órgãos.
Este vírus é assintomático na maioria dos homens. A circuncisão ajuda a
baixas tendências. Uma vez diagnosticado através do exame ginecológico
há a cura completa desta doença,
mas há a necessidade de re-exames durante vários anos. Objetivo
é a erradicação, como já existe em
vários paises.
Segundo o importante patologista, já falecido, José Maria
Barcellos, toda mulher tem o vírus de HPV, e o fator preponderante é a sua imunidade.

Já existe atualmente a vacina, que
pode ser dada até certa idade, para uns
24 e outros 26 anos.
Como foi mencionado anteriormente o primeiro passo é o exame
ginecológico. Daí em diante os exames
serão específicos em caso de positividade, e quanto mais cedo for
diagnósticado, mais fácil a sua cura.
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Posse da Diretoria da CONIC RJ / Carlos R. Caldeira

No dia 27 de
agosto, em Culto Ecumênico celebrado na
Igreja Nossa Senhora
da Glória, tomou
posse a nova diretoria
do Conselho Nacional
de Igrejas Cristãs,
Núcleo do Rio de
Janeiro - CONIC-RJ.
O CONIC congrega igrejas que têm
como objetivo trabalhar pela unidade
dos cristãos. No Rio de Janeiro é
integrado pelas igrejas Luterana
(IECLB), Católica, Anglicana, Presbiteriana Unida e Cristã de Ipanema. O
presidente empossado é Dom Filadelfo
Oliveria Neto, Bispo da Igreja Anglicana.
O Vice-Presidente é o Padre Nelson
Francelino Ferreira, da Igreja Católica
Apostólica Romana, o 1º Secretário é o
Pastor Luterano José Manuel Kowalska
Prelicz, da Paróquia Norte, o 2º Secre-

Setembro
5 a 8 Encontro de Organistas (ABO)
20 Parceria Rio-Schweinfurt
26 Concerto de Órgão – sábado – 18 horas
Organista Eduardo Biato (Rio de Janeiro)
27 Culto de Ação de Graças
Almoço Comunitário
Outubro
03 Concerto de Órgão – sábado – 18 horas
Organista Vytenis Vasyliunas (Alemanha)
24 Concerto de Órgão - sábado – 18 horas
- Instituto de Cultura Arte Organística
25 a 31 Semana da Reforma

Na foto os integrantes da nova diretoria
quando foram apresentados a comunidade presente ao Culto Ecumênico.

tário é o Pastor Luis Evaristo Santo, da
Igreja Presbiteriana Unida e a Tesoureira
a Sra. Maria do Socorro Monteiro, da
Igreja Católica Apostólica Romana. O
sr. Carlos Alfredo G. Reetz, da nossa
Paróquia, continua integrando o
Conselho Fiscal.

Aniversário 15 anos Coral Martin Luther/
Para festejar o aniversário do nosso coral, em 16 de março de 2009, fomos gentilmente convidados pelo casal
Ingeborg e José Bernardo para um
cuchurrasco em sua casa, em São
Conrado.
Após o culto do dia 22 de março
formamos uma caravana rumo à São
Conrado. A distância não nos impediu
de ter um encontro muito agradável,
pelo contrário, aumentou o nosso apetite e saboreamos o churrasco preparado, com muito carinho, pelo casal e sua
equipe.
A todos vocês que nos proporcionaram uma tarde de muita descontração
e alegria, o nosso agradecimento.
O sol neste dia não estava brilhando, mas o calor da amizade estava
em nossos corações!
Além dos coralistas, participaram

Eventos

Hannelore Weber

do evento alguns membros do Presbitério, amigos e visitantes.
Se você gosta de cantar venha
para o nosso grupo! Nossos ensaios são
realizados às 3as. feiras de 18:45 às
20:30 horas.
Com os nossos hinos pretendemos levar a mensagem de Cristo com
muito louvor para os ouvintes.
Somos gratos ao bondoso Deus
por ter nos conduzidos até aqui. Agradecemos também ao nosso regente, sr.
Eugenio Gall, pela paciência e dedicação durante os nossos ensaios.
Aos coralistas a sua perseverança e assiduidade, como somos incentivados com as seguintes palavras:
“Bom é render graças ao Senhor e cantar
louvores ao Teu nome, Ó Altíssimo!
” Salmo 92, 1

EXPEDIENTE
Informativo da Igreja Luterana Martin Luther
R. Carlos Sampaio, 251 - Rio de Janeiro 20231.084
Tel.: (21) 2232-8548 Fax: 2509-6751
www.luteranos.com.br/centrorio
centro@celurj.org.br

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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Novembro
01 Encontro de Comunidades em Araras, Petrópolis
02 Finados
28 Concerto de Órgão – sábado – 18 horas
Organista Benedito Rosa (Rio de Janeiro)
29 Bazar de Natal na Martin Luther
Dezembro
1-2 Bazar de Natal na Sociedade Germânia
24 Celebração - Véspera de Natal
25 Culto de Natal

Todos os dias com você!
Todo 2a, 4o domingo do mês: às 10:30h, culto
infantil / escola dominical para crianças.
Todo último domingo do mês: culto com
bênção aos aniversariantes, com músicos
instrumentistas especialmente convidados.
Todos 5os domingos do mês: culto à família,
com almoço comunitário.
Todo mes, aos sábados: concerto, prefrerencialmente de órgão, em nosso templo. Às 18:00h.
Todas 2a s feiras: das 19h às 20:45h. ensaio do
Coral Martin Luther. Faça parte!!!
Toda terceira 4a feira: a partir das 14:00h. Grupo
de Encontro, Reflexão e Fé (antigo Frauenhilfe und
Seniorenkreis)v Participe!!!
Todo 1o e 3a domingo do mês: culto em
lingua alemã.

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

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

